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Cugetări la început de an

Sufletul se înnoie[te prin 
credin\= în Dumnezeu

Intrăm în anul bunăvoinţei Domnului 2007, intrăm cu gânduri bune, cu 
speranţa că şi de azi înainte se va pogorî din belşug asupra noastră bine-
cuvântarea Domnului şi El va revărsa Mila Sa peste noi şi ne va aduce pe 

calea cea dreaptă, pe care mergând să putem sluji cu toată vrednicia Bisericii. 
Sperăm ca şi în anul acesta să ne îndeplinim datoriile noastre de păstori şi de 
oameni şi să mergem împreună cu toţi creştinii şi cu toţi parohienii, precum şi 
cu toţi cei care se adună împrejurul nostru pe calea slujirii lui Hristos, rezistând 
în faţa ispitelor şi necazurilor care se abat asupra noastră şi pe care de asemenea 
cu nădejdea în Hristos vom putea să le învingem. Şi eu însumi, cu profunde 
mulţumiri lui Dumnezeu, intru în anul al şaptezecelea al vieţii mele şi sper că 
Dumnezeu îmi va da putere şi mă va răbda ca să trăiesc şi anul acesta aşa cum 
îi stă bine unui păstor.

Ca de la 1994 încoace, şi în acest an, una dintre principalele mele griji şi 
preocupări va fi continuarea construcţiei bisericii „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din 
cartierul Buiucanii Noi al Chişinăului.

Deseori se vorbeşte, pe bună dreptate, că nu-i de ajuns să construieşti un locaş 
sfânt, principalul e ca acesta să lucreze, să vieze. Mă bucur mult că, în cazul 
nostru, pe parcursul anilor am mers înainte nu numai cu lucrările de construc-
ţie, dar, paralel, începând cu prima slujbă din 1994, s-a format şi comunitatea 
bisericii „Sf. Ap. Petru şi Pavel”. Mulţumim lui Dumnezeu că la ziua de astăzi 
o avem unită şi sănătoasă. La mărturisire şi la împărtăşire vine multă lume, 
ceea ce indică în mod convingător faptul că oamenii se gândesc la cele sfinte,
la curăţirea sufletelor şi cugetelor lor, şi la căutarea căii cele curate pentru viaţa 
lor. Şi mai mult mă bucură că vin la biserică nu doar oameni în vârstă, fenomen 
obişnuit pentru orice locaş sfânt, fie de la oraş, fie de la sat. Tot mai multe, vin
familii tinere, vin părinţi împreună cu copiii, chiar şi cu sugari. Deseori, vin şi 
copiii de unii singuri – cei mai măricei. Vine şi mult tineret. Cu alte cuvinte, 
contingentul enoriaşilor noştri a întinerit mult. Tinerii nu numai că vin la biserică 
pur şi simplu să asiste la slujbă, dar sunt activi, iau parte la construcţia bisericii 
cu jertfele lor. Noi, cei mai în vârstă, deseori ne exprimăm nemulţumirea faţă 
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de tineri – nu totdeauna ne place cum se poartă ei, cum vorbesc, ce atitudine 
neserioasă au faţă de studii, cum folosesc în deşert timpul liber – uneori având 
dreptate, alteori exagerând. În această ordine de idei, tinerii care ne frecventează 
locaşul răstoarnă această părere generală. Ei, după cum am spus, ajută la con-
strucţia bisericii, alături de ceilalţi, şi simt că fac aceste jertfe cu dragoste, deci, 
conştientizând că le fac pentru Casa lui Dumnezeu, întru luminarea sufletelor
– ale lor proprii şi ale altora – şi întru bucuria lui Dumnezeu.

În ciuda fostei propagande ateiste şi a capitalizării vieţii noastre după modele 
occidentale, a implicării agresive în viaţa noastră a diferitelor secte, în special a 
iehoviştilor, care îndrăznesc să intre chiar şi în biserică şi să ne defăimeze credinţa, 
a vizitelor nepoftite pe la casele credincioşilor a tot felul de sectari, oamenii încep 
a-şi da seama de deşertăciunea lumii acesteia, pseudocreştineşti, pseudoreligioase, 
încep a percepe care este adevărul. Foarte mulţi oameni, ce e şi mai îmbucărător, 
încep să facă un discernământ cu adevărat creştinesc în ceea ce priveşte scara 
valorilor, înclinând spre credinţă. Jertfele pe care le fac întru binele bisericii sunt 
unul dintre semnele acestei preţioase evoluţii sufleteşti, care îmi insuflă încrederea 
că noi, comunitatea „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, vom depăşi, fie şi într-un timp mai 
îndelungat decât ne-am dori, dificultăţile cu care ne confruntăm, în primul rând 
cele ce ţin de construcţia bisericii. Când bătrâni donează pentru construcţie nu doar 
1-2 lei, mă gândesc că sie îşi lasă din pensie doar pentru pâine şi ceai şi această 
jerfelnicie a lor mă îmbărbătează, mă încurajează... O domnişoară a făcut donaţii 
în sumă totală de peste 20 de mii de lei într-un an. Fără cuvinte care ar fi denotat
o careva mândrie pentru gestul sau... A zis doar: „În numele Domnului...”. Chiar 
şi copilaşii mici care abia ajung cu mânuţa la talerul jertfelor vin cu bănuţii lor... 
Le zic unora: poate mai bine să vă cumpăraţi nişte dulciuri... Nu, asta-i pentru 
biserică, îmi răspund ei, să fie terminată mai degrabă. Chiar dacă este un gând 
insuflat de cei maturi, până la urmă, el va da roade frumoase pe ogorul sufletelor
acestor copii, bucurându-i pe bunicii şi părinţii lor. 

Noi avem un popor de aur... Păcat de smintelile care sunt în lumea aceasta şi 
pătează uneori faţa... Păcat că mai sunt persoane care folosesc biserica nu ca un 
locaş sfânt, ci ca pe o moşie a lor... Paralel cu aceştia, sunt oameni care jertfesc 
pentru Biserică tot ce pot, deseori chiar şi mai mult... Faptul îl exemplifică, cel 
puţin, construcţia bisericii noastre. În cei treisprezece ani cât durează, în repetate 
rânduri am simţit bucuria participării la această construcţie a credincioşilor... Mai 
mult, am văzut bucuria ce le lumina feţelor la încheierea fiecărei lucrări... Acum, 
când, pe din afară chipul ei este aproape definitivat, îi aud pe mulţi: „Cât îi de 
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frumoasă!”. Şi mulţi dintre cei care pur şi simplu trec pe alături îşi încetinesc 
pasul şi întorc capul spre ea – s-o vadă mai bine... Toţi câţi au fost pe aici, au 
admirat-o, inclusiv oaspeţi din străinătate. 

Într-adevăr, ea se deosebeşte de alte biserici din Chişinău. Dumnezeu şi 
timpurile anilor ’90 ai secolului trecut, ani înflăcăraţi ai renaşterii şi deşteptării
naţionale, ne-au insuflat ideea şi concepţia costrucţiei unei biserici în acest
sector,   în stilul vechi moldovenesc, deseori numit ştefanian, – pentru că ţine 
de perioada acestui domnitor – înalt preţuit de toţi, inclusiv de specialiştii în 
materie. Când arhitectul Mihai Rusu mi-a prezentat proiectul, imediat mi-am dat 
seama că este o reuşită a autorului, că el m-a înţeles că a îndrăgit cu tot sufletul
concepţia propusă. M-am bucurat că ne aflăm în aceeaşi sferă de idei şi concepţii.
Apoi, chiar de la început, biserica nu e zidită în grabă, orice lucrare a fost cu 
adevărat făcută cu toată dragostea şi iscusinţa meşterilor. Ei vor avea dreptul 
să se mândrească în viitor că au participat la edificarea acestui locaş sfânt. Iar 
firma de construcţii „Glorinal” în frunte cu dl Vasile Chirică, care efectuează 
lucrările, de acum şi-a făcut o bună imagine... 

Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” este, cum s-ar zice, o operă comună, la care, 
concomitent cu mine, şi-a adus şi continuă să-şi aducă obolul multă lume. Am 
pornit construcţia ei nu pentru a-mi face faima personală, precum vorbesc unii. 
Am visat să contribui cu tot sufletul şi cu toate puterile la zidirea unei biserici 
în care credincioşii să poată înălţa lui Dumnezeu rugăciunile lor, care să fie
binemirositoare ca tămâia în faţa Domnului. Dar dacă e şi frumoasă, mulţumim 
lui Dumnezeu şi poporului care a fost şi este alături... Chiar de la bun început, 
construcţia se face pe banii credincioşilor... 

Deşi cea mai odioasă invenţie a comuniştilor – ateismul – slavă Domnului, nu mai 
planează de asupra noastră, astăzi societatea ne este atacată cu vehemenţă de ceea ce 
se numeşte capital, afirmându-se sus şi tare că banul – şi nimic altceva! – constituie 
principala măsură după care poţi judeca ce prezintă un individ şi ca om, şi ca specia-
list. Oamenii de afaceri au ajuns să fie „crema societăţii, „elita”, indiferent de faptul 
în ce mod au agonisit capitalul pe care-l deţin. Am spus-o de mai multe ori şi şi nu 
voi obosi să repet: omenirea nu are alternativă decât să trăiască urmând poruncile 
dumnezieşti... În caz contrar, îşi pierde sensul tot ceea ce creează ea astăzi...

Exemplul comunităţii noastre arată în mod evident că mulţi oameni încep a 
preţui credinţa, dânduşi seama că numai prin credinţă putem să ne mântuim de 
păcatele pe care le săvârşim, cu voie sau fără de voie, şi numai printr-o viaţă 
curată nte putem dobândi liniştea şi pacea sufletească. Acel dezastru moral în 
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care ne împinge tot mai mult puterea banului poate fi depăşit doar prin credinţă 
şi nădejde în Domnul... 

Noi, credincioşii de la biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, cu aceeaşi nădejde 
în Domnul mergem spre realizarea visului de a duce la bun sfârşit construcţia 
acestui sfânt locaş... La ziua de astăzi, se pune tabla şi acoperiş, lucrarea în cauză 
fiind foarte migăloasă şi pentru o perioadă mai lungă de timp. Mai departe – cum 
a binecuvânta Dumnezeu. Dacă vom găsi finanţe, vom continua, dacă nu – ne 
vom opri în aşteptarea unor timpuri mai bune. 

Cât priveşte „Luminătorul”, mulţumim lui Dumnezeu că ne-a dat înţelepciu-
ne, ne-a dat putere ca să încheiem 15 ani de existenţă a seriei noi. 2007 este anul 
al şaisprezecelea al acesteia şi al sutelea de existenţă a revistei, primul ei număr 
văzând lumina tiparului, după cum se ştie, în ianuarie 1908. De-a lungul istoriei 
sale, „Luminătorul” a trecut prin multe dificultăţi, au fost ani când n-a apărut 
deloc. Reluând editarea lui în 1992, ne-am confruntat şi noi cu diferite greutăţi. 
Doar în1993 am reuşit să edităm numai trei numere din şase. În rest, chiar dacă 
au fost unele întârzieri de apariţie, cu ajutorul lui Dumnezeu şi datorită silinţelor 
echipei redacţionale, am ajuns până aici, în pragul celui de al sutelea an de la 
fondare. În condiţiile în care s-a lucrat, a fost o muncă destul de complicată, care 
a necesitat eforturi considerabile şi multă jertfire de sine din partea tuturor celor
implicaţi. Sperăm că această muncă este preţuită şi va fi preţuită. La fel cum 
preţuim astăzi osârdia acelor preoţi şi a celor intelectuali care au pus începutul 
publicaţiei. Personal, deţin 96 numere vechi, din anii 1913, 1922-1938, care 
mi-au fost transmise de unii preoţi în anii ’72 în timpurile când era periculos să 
le ţii în casă. Răsfoindu-le, vedem aceeaşi grijă a preoţilor pentru a păstra vie 
credinţa strămoşească, surprindem probleme pe care le avem şi noi, cei de astăzi. 
Cu adevărat, după cum zicea Eccleziastul, nu este nimic nou sub soare... Totuşi, 
omul îşi poate înnoi sufletul, trecându-l prin curăţenia credinţei...

Prot. Petru BUBURUZ, 
magistru în teologie

P.S. Din acest număr, şi în continuare, vom reproduce pentru cititorii de astăzi 
nateriale din „Luminătorul” vechi, fiind siguri că le vor trezi interesul. Începem cu 
unul referitor la sectari (erau şi pe atunci!). O facem şi din considerentul că această 
relatare ne oferă prilejul de a ne apropia de chipul celui care a fost Mitropolitul Gurie, 
faţă bisericească importantă în istoria Bisericii şi culturii Basarabiei.

P.B. 
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Al 100-lea an de la fondarea „Luminătorului”

ÎPS Mitropolit Gurie într-o 
parohie molipsită de sectan\i

Voi da în cuvintele de mai jos, – înainte de a trece la descrierea vizitei, 
– câteva amănunte din viaţa parohiei Izvoare, jud. Orhei, zbuciumată şi 
destrămată sufleteşte de lupii răpitori de suflete credincioase.

La venirea subsemnatului în această parohie, lucrurile erau triste de tot. Bap-
tiştii lucrau de zor, poporul drept credincios era mâhnit la vederea destrămării 
credinţei. Pentru mine nu era o suferinţă mai mare decât aceea când auzeam că 
cutare gospodar din sat a trecut la baptişti sau are de gând să treacă. Tânăr, fără 
experienţă, chiar fără cunoştinţe temeinice pentru luptă cu aceşti rătăciţi, mereu 
îmi puneam aceste întrebări: ce să fac? ce să întrebuinţez pentru a stăvili acest 
curent furător de suflete? Şi, cerând ajutor de sus, m-am hotărât să reacţionez 
împotriva duşmanilor, studiindu-le învăţătura şi armele de care se folosesc în 
acţiunea lor şireată de destrămare a unităţii credinţei strămoşeşti dreptmăritoare. 
Pe lângă studiul învăţăturii lor, simţeam mai întâi nevoia de a mă întări eu însumi 
în punctele de combatere a rătăcirii baptiste şi, luând broşurile marelui misionar 
M. Calnev şi cartea misionarului Scvoznicov, m-am aşezat pe lucru, căci din prea 
puţinul ce se făcea pe timpul meu în seminar la sectologie nu mai reţineam nimic. 
Cu cât înaintam în studii, cu atât se mărea curajul, de care aproape eram lipsit la 
întâlnirile cu sectarii, teama din ce în ce dispărea, ajungând la aceea că eu singur 
acum căutam întâlniri cât mai dese cu ei. Sfaturi şi îndemnuri în această luptă 
mi-a dat îndestul şi părintele misionar al cercului, pr. Nicolae Caraman, sfaturi 
pe care nu le-aş putea uita niciodată.

Adesea îl invitam pe Cucernicia Sa în parohie, săvârşind împreună serviciul 
divin, în timpul căruia îi îndemnam pe credincioşii ascultători a nu fi uşori în cre-
dinţă, încât să fie atraşi de diferite rătăciri, cum s-a întâmplat în această parohie. 
Tot împreună cu Cucernicia Sa am pus bazele societăţii de râvnitori ai Ortodoxiei, 
la adunările căreia au început a veni şi câte un credincios baptist, unde împreună 
cu poporul adunat ascultau şi ei citirile din Sf. Scriptură şi interpretarea dreaptă 
a locurilor pe care baptiştii le tălmăcesc greşit. În afară de aceste adunări, aveam 
cu sectarii – şi în prezent am – întâlniri şi convorbiti particulare în casa parohială, 
unde locuiesc. Şi cu ajutorul Domnului, astăzi, după un timp de 3 ani de luptă 
grea, am ajuns la roadele ce le visam la început. Au revenit mai multe familii, 
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din cele mai cu vază, din lagărul lor la Ortodoxie, botezându-şi pruncii la vârsta 
de la 1 1/2 până la 14 ani, printre care şi un locuitor de aici cu numele de Eutimie 
Caraman, în etate de 29 ani, care a studiat în seminarul baptist din Bucureşti, 
pregătindu-se pentru cariera de predicator la oraş.

Iată pe scurt acele amănunte şi realizări făcute pe terenul misionar, având şi 
concursul mare al intelectualilor din partea locului, ca doctorul N. Stanev, medicul 
spitalului Izvoare, şi alţii.

Acum vom trece la descrierea vizitei canonice a Î.P.S. Mitropolit Gurie, făcută 
în ziua de 17 septembrie 1933. Cu două zile înaintea sosirii Vlădicăi, am fost anun-
ţat de dl Teodorescu, prim-pretorul plasei Chiperceni, că Î.P.S. Sa, în trecere spre 
Chişinău, va vizita parohia Izvoare. Autorităţile săteşti, în frunte cu dl N. Stanev, 
au luat toate măsurile de pregătire pentru a da acestui eveniment un fast cât mai 
mare. Satul în această zi a fost îmbrăcat în haina zilelor mari, pentru a sărbători 
evenimentul deosebit de important în viaţa lui. În drumul spre Izvoare, poporănii 
din satele Lalova şi Stodolna, în frunte cu părintele Şt. Primovici şi directorul şcolii 
primare Şt. Dahnovici au întâmpinat pe Î.P.S. cu pâine şi sare, aducându-i salutul 
supuşilor credincioşi pe care îi reprezentau. De aici, în procesiunea religioasă 
urmată de sutele de locuitori, toţi au mers pe jos până în comuna Izvoare, unde 
la intrarea în comună, la arcul de triumf frumos pavozat cu verdeaţă, tricolor şi 
placate cu cuvintele „Bine aţă venit!”, aşteptau oficialităţile comunei şi o mulţime 
de locuitori veniţi şi de prin satele vecine. Primarul comunei, P. Galatîr, oferă pâine 
şi sare Î.P.S. Migtropolit Gurie, aducând salutul de bun venit în această comună a 
Î.P.S., după care dl doctor Nicolae Stanev, medicul spitalului Izvoare, în cuvinte 
pline de însufleţire vorbeşte Î.P.S. şi numeroasei asistenţe. Cu convingere şi hotărâre, 
domnia sa aduce la cunoştinţa Î.P.S. Chiriarh că aici, unde s-a abătut duhul necurat al 
baptismului, s-a putut realiza operă cu adevărat creştinească, prin acţiunea comună 
a intelectualilor şi a gospodarilor, care n-au pregetat ca să fie mereu îndrumători şi 
luminători pentru cei rătăciţi şi convertiţi la baptism. După care urează Î.P.S. ani 
mulţi şi fericiţi, rugând să stea cât mai mult printre credincioşi, dându-le poveţe şi 
îndrumări. Întreaga asistenţă cântă „La mulţi ani, Stăpâne!”, după care Î.P.S., într-o 
cuvântare plină de sfat şi îndrumări, vorbeşte mulţimii, aducând mulţumiri tuturor 
celor care au venit spre întâmpinarea sa, ca şi prim-pretorului T. Teodorescu, care 
i-a îndrumat paşii spre aceste locuri, aducând elogii şi laude dlui doctor Stanev, 
pentru munca pe care o depune pe terenul bisericesc. Aducând slavă şi preamărire 
M.S.R. Carol al II-lea, mulţimea izbucneşte în nesfârşite urale.

Plutonul de grăniceri, comandat de dl Locotenent Emil Pârcălab, i-au dat 
onorul. De aici s-a format o mare manifestaţiune, străbătând de-a lungul satului 
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până la biserică, unde era aşteptat de altă mulţime în frunte cu consiliul parohial, 
care i-a oferit pâine şi sare. În sfântul locaş, care era arhiplin de norod, după ce 
am adus Vlădicăi salutul meu împreună cu al parohienilor, i-am descris starea 
sufletească a turmei ce mi s-a încredinţat, arătând că acţiunea baptiştilor a slăbit 
mult de tot. Şi mai mare a fost bucuria Î.P.S. când i-am propus să ne onoreze cu 
prezenţa la săvârşirea Sf. Taine a Botezului asupra a doi copii baptişti, unul în 
etate de 13 ani şi altul – de 1 1/2 ani.

Iar bucuria poporului şi a părinţilor copiilor a fost deosebit de emoţionantă 
atunci când însăşi Î.P.S. Sa a binevoit a luat parte ca naş, donând copiilor suma 
de 500 lei. Biserica gemând de norod sorbea cu nesaţ cuvintele pline de înţeles 
şi pătrunzătoare ale Î.P.S. Mitropolit despre oaia pierdută din Evanghelie, de care 
păstorul se bucură mai mult decât de cele 99 care nu s-au pierdut, îndemnând 
poporul să nu se lase ademenit şi prins în mrejele minciunilor şi neadevărurilor 
răspândite în ultimul timp cu atâta îndrăzneală neruşinată de diferiţi sectanţi. Mult 
ne-a vorbut iubitul nostru Chiriarh, întărindu-ne în credinţă şi nădejde, storcând 
multe lacrimi din ochii credincioşilor ascultători. Venirea Î.P.S. Mitropolit Gurie 
în parohia noastră a făcut să rămână în sufletele credincioşilor pentru totdeauna 
amintirea plăcută că Î.P.S. Sa are aici doi fini, ai căror părinţi sărmani neîncetat 
roagă pe Bunul Dumnezeu să-i dea multă sănătate, socotind această întâmplare 
ca o revărsare a milei lui Dumnezeu asupra lor. După caldele cuvinte ale Arhi-
păstorului nostru, dl Octav Sargeţiu, membru al Asociaţiei presei române din 
Basarabia, într-o alocuţie sugestivă, evidenţiază rolul precumpănitor ce l-a jucat 
Biserica prin reprezentanţii ei în decursul veacurilor pentru întărirea credinţei în 
Hristos şi păstrarea datinilor strămoşeşti, precum şi realizarea unităţii naţionale.

După acestea, Vlădica a binevoit a lua parte la o agapă frăţească, unde, îm-
preună cu oaspeţii de prin satele vecine, care au venit pentru întâmpinare, au 
gustat din modesta agapă a parohului. Şi aici se observa pe chipul blând al Î.P.S. 
bucurua sufletească ce o avea, cauzată de primirea frumoasă şi de oile pierdute, 
dar care s-au reîntors la staulul din care fusese smulse de către lupii răpitori 
(sectanţii). De aici Vlădica, fiind oră înaintată, a plecat însoţit de dl Teodorescu, 
prim-pretorul plasei, spre Chiperceni. Iar eu personal am rămas cu senzaţia că 
parcă în sufletul meu Î.P.S. mi-a turnat un val de energie proaspătă şi lucrătoare 
pe ogorul pastoral.

Dumnezeul să-l păzească sănătos pe blândul nostru Chiriarh!
Pr. S. MOŞANU, 

parohia Izvoare, jud, Orhei 
(Luminătorul, nr. 1, 1934) 
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Ap=rarea credin\ei  
prin ac\iuni violente?

Viaţa religioasă a anului 2007 tot cu un scandal „creştin” a început, aşa 
cum s-a încheiat anul ce a trecut. Dacă s-ar face un top (pentru că tot 
sunt la modă topurile) al celor mai scandalagii creştini pe anul 2006, 

ortodocşii ar lua locul I. Acest „loc de cinste” se pare că o parte din ortodocşi 
n-are de gând să-l cedeze nici anul acesta. Doresc să menţină cu tot dinadinsul 
performanţa negativă din anul ce s-a încheiat.

La mijlocul lunii ianuarie, s-a consumat un incident care ar trebui să pună 
pe gânduri conducerea Bisericii Ortodoxe, pentru ca lucrurile să nu alunece 
pe o pantă periculoasă. Se pare că ia naştere o grupare de creştini ortodocşi 
care nu doresc să rămână în urmă de fundamentaliştii islamici, se străduie din 
toate puterile să iasă în faţă, dorind ca tot mai multă lume să afle că ei exis-
tă, dar nici prin cap nu le trece cât de mult dăunează imaginii Bisericii prin 
comportamentul lor extremist. Aceleaşi feţe au protestat împotriva difuzării 
filmului „Codul lui Da Vinci” (făcându-i reclamă indirectă), au fost prezente
la asalturile bisericilor din Ungheni şi Călăraşi, iar acum au început anul cu 
o descindere la Chişinău.

La 15 ianuarie, aceştia au atacat redacţia cotidianului „Timpul”, prezentân-
du-se drept „creştini adevăraţi”, au intrat cu brutalitate în incinta redacţiei, au 
insultat, înjurat şi ameninţat cu bătaia echipa redacţională, au smuls ziare din 
colecţia redacţiei şi le-au călcat în picioare, strigând că „pentru credinţă pot 
face moarte de om”. Fiind scoşi afară, „creştinii” au ars ziare şi au împroşcat 
cu ouă sediul redacţiei, formulând blesteme la adresa colaboratorilor cotidia-
nului. Motivul acestei acţiuni huliganice a fost publicarea unor materiale care 
conţin blasfemii la adresa Sfintei Treimi şi un colaj în care primul ministru
Tarlev era înfăţişat în straie arhiereşti.

Lucrurile trebuie privite ponderat, fără a ne pierde cumpătul. Articolele 
respective constituie o reacţie firească la ingerinţa politicului în viaţa religioasă,
care se face constant cu scopul de a manipula masele şi obţinerea capitalului 
politic. Creştinii vor să vadă politica şi Biserica separate. Şi au dreptate. Autorii 
articolelor îşi exprimă îndreptăţit nemulţumirea faţă de abuzurile comuniş-
tilor comise în raport cu Biserica şi complicitatea feţelor bisericeşti la acest 
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transfer de imagine, care reprezintă, de fapt, un fel de hoţie. După ce ani la 
rând au prigonit Biserica şi slujitorii săi, iar sfintele lăcaşe au fost transformate
în grajduri, săli de sport, muzee sau depozite, ateizând sistematic societatea, 
împingând-o spre un dezastru moral, astăzi comuniştii împart Sfânta Lumină 
preoţilor în Noaptea de Paşti sau predică de pe amvon de Naşterea Domnului. 
Am semnalat în mai multe rânduri că apropierea dintre reprezentanţii Bisericii 
şi comunişti până la identificare (colajul redă grafic situaţia) este păguboasă
pentru Biserică şi constituie o jignire adusă slujitorilor şi creştinilor care au 
suferit în timpurile de teroare roşie. Aceasta face ca tot mai multă lume să-şi 
piardă încrederea în Biserică şi să treacă la secte. Situaţie confirmată şi de
rezultatele Barometrului de Opinie. În aprilie 2006, nu aveau deloc încredere 
în Biserică 6,6% din cei chestionaţi, în noiembrie numărul acestora creşte 
şi ajunge la 11%. Dacă în aprilie 2006, 44,4% din respondenţi aveau foarte 
multă încredere în Biserică, în noiembrie numărul acestora scade până la 35%. 
îngrijorătoare cifre. Şi asta numai în jumătate de an.

Diminuarea imaginii Bisericii a fost influenţată nu numai de articolele pu-
blicate în presă, ci şi de amiciţia comunisto-clericală, şi de acţiunile extremiste 
manifestate la difuzarea controversatului film pomenit mai sus şi conflictele
generate de neacceptarea Episcopului Petru Musteaţă de către o parte din 
preoţii din Eparhia de Ungheni şi Călăraşi. Atunci când presa publică articole 
despre preoţii bătăuşi sau lacomi, care prin conduita lor compromit preoţia 
şi Biserica, se ştie că ziariştii n-o fac cu multă plăcere, pentru că şi ei sunt 
creştini şi ştiu ce cinste se cuvine la tot ce e legat de viaţa bisericească, dar o 
fac pentru a veni în ajutorul comunităţilor de creştini care, câteodată, găsesc 
sprijin numai la gazetari. Presa nu trebuie blamată pentru că scoate în evidenţă 
pe cei care discreditează mesajul Evangheliei, compromit credinţa şi fac un 
deserviciu Ortodoxiei prin comportamentul lor, ci semnalele ei ar trebui să 
constituie material de lucru pentru comisiile disciplinare mitropolitane.

Editorialistul de la „Timpul” într-adevăr a greşit, asociind relaţiile dintre 
persoanele umane cu relaţia intritrinitară, atribuind oamenilor însuşirile Sfintei
Treimi. Dar dacă a greşit din neştiinţă? Atunci al cui păcat este mai mare? 
Al celui care a greşit din neştiinţă sau al celui care a organizat manifestările 
inchizitoriale, provocând tulburări, jignind oameni nevinovaţi care se aflau la
locul de muncă şi a încălcat ordinea publică. Ziariştii, în majoritatea lor, sunt 
cu frică de Dumnezeu, şi dacă se opta pentru o discuţie civilizată, arătându-
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li-se unde au greşit şi ce înseamiiă hula 
împotriva Sfintei Treimi, cu siguranţă ar
fi înţeles şi ar fi evitat pe viitor aseme-
nea greşeli. Mesajele pe care le transmit 
reprezentanţii Bisericii, în orice situaţie 
s-ar afla, trebuie să rămână aceleaşi, de
dragoste, de pace şi iertare şi nicidecum 
de ură, conflict şi răzbunare. Răbufnirile
talibanice sunt străine de Evanghelie 
şi contraproductive pentru Biserică, 
cum vedem din datele Barometrului de 
Opinie. Este grav că printre protestatari 
s-au aflat şi feţe bisericeşti. Prestanţă des-
calificantă. Preoţia şi violenţa se exclud
reciproc. Preotul, ca urmaş al lui Hristos, 

nu poate şi nici nu are dreptul să îndemne la violenţă.
Comisia bisericească disciplinară a Mitropoliei Moldovei ar trebui să se 

autosesizeze, să-i identifice pe cei care au organizat şi participat la aceste ac-
ţiuni huliganice, pentru a discuta cu fiecare în parte despre direcţia greşită pe
care au pornit. Situaţia se cere gestionată cu responsabilitate pentru a evita o 
perspectivă nedorită. Apărarea credinţei nu se înfăptuieşte prin aruncarea cu 
ouă în sediile redacţiilor şi în ziarişti.

Fanatismul este asemănat cu necredinţa pentru că şi o stare şi cealaltă aduc 
întuneric în sufletul omului şi îl pot determina la fapte nesăbuite. Cumpătarea
şi rugăciunea zilnică, îmbinate cu iubirea aproapelui şi iertarea, pentru că 
oricine poate greşi, vor aduce lumină în viaţa noastră, iar noi ne vom apropia 
mai mult de Mântuitorul Hristos.

Anatol TELEMBICI, 
articol preluat din „Misionarul”
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Taina preo\iei

Preoţia este o misiune sfântă, aşezată de Mântuitorul Iisus Hristos, în vir-
tutea căreia acela se învredniceşte de această chemare înaltă, care îşi ia pe 
umerii săi sarcina de propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu şi este 

administrator al tainelor mântuirii.
Cei ce primesc Hirotonia, trebuie să aibă studii speciale, dar pe lângă acestia 

trebuie să mai aibă şi facultăţi sufleteşti – adâncire filosofică a Sfintei Scripturi,
dragoste şi convingere, cunoaşterea temeinică a căilor vieţii.

Pregătirea şi formarea unui preot este o adevărată operă. Potrivit Sfintei Scripturi,
cel ce primeşte preoţia trebuie să se transforme din om trupesc al tinereţei în părinte 
duhovnicesc al bătrâneţei, să se închine din om trupesc în înger sufletesc, să trăiască pe 
pământ, dar să fie cetăţean al cerului, să fie sărac, dar pe mulţi să-i îmbogăţească.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Iubirea spirituală nu naşte ceva pământesc. 
Ea vine de sus şi se dă în taina Preoţiei.

Când Mântuitorul a trimis apostolii la propovăduire, a zis: „Iată, eu vă trimit 
pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi 
ca porumbeii” (Mt. 10, 16)

Preotul este obligat să cunoască viaţa societăţii în toate aspectele ei şi trebuie să 
cunoască şi spiritul timpului. Doar aşa va fi capabil să îndeplinească datoriile sale, 
misiunea sfântă, fără a uita ce a zis Mântuitorul: „Voi sunteţi sarea pământului, 
şi dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie
aruncată afară şi călcată în picioare de oameni” (Mt. 5, 13). Apoi: „Voi sunteţi 
lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind 
făclie şi o pun sub oboroc, ci în sfeşnic: şi luminează tuturor celor din casă. Aşa 
să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre 
cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt. 5, 14-16).

Sfântul Apostol Pavel a determinat comportamentul unui propovăduitor al 
Cuvântului lui Dumnezeu în felul următor: Fii pildă credincioşilor: cu cuvântul, 
cu purtarea, cu dragostea, cu credinţa, cu duhul şi cu curăţenia.

Iar Apostolul Petru îi îndeamnă pe preoţi: „Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care 
o aveţi, privegheaţi asupra ei nu cu sila, ci cu voie. Nu cu agoniseli urâte, ci cu 
osârdie. Nici ca şi cum aţi stăpânit peste cliruri, ci pildă făcându-vă turmei. Fiţi 
treji şi privegheaţi, pentru că protivnicul nostru este diavolul, care umblă mujind 
ca un leu, căutând pe cine să-l înghită. Sporiţi în har şi în cunoştinţă Domnului. 
În toate arătaţi-vă pilda de fapte bune. Propovăduiţi Curăţenia, Îngrijirea, Chib-
zuinţa, Vorbirea aşezată şi fără cusur, pentru ca protivnicul să fie ruşinat, să nu 
aibă a vorbi nimica despre voi” (I Petru 5, 2, 3, 8).
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Păstorii sufleteşti sunt urmaşi ai Cerescului Păstor şi ei au misiunea de a pri-
veghea turma cuvântătoare întru care Duhul Sfânt i-a pus.

Mântuitorul a voit să-şi lase urmaşi care să-L înlocuiască când nu va mai fi
personal de faţă şi în felul acesta să I se continue opera Sa, şi le spune acestora: 
„Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi” (Ioan 20, 21). „Luaţi 
Duh Sfânt. Cărora veţi ierta păcatele, vor fi iertate” (Ioan 20, 22). Iar despre auto-
ritatea Sa: „Cel ce va asculta pe voi, pe Mine Mă ascultă, şi cei ce se leapădă de 
voi, de Mine se leapădă” (Lc. 10, 16). Apoi despre prigonirile Sale: „Dacă M-au 
prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni” (Ioan 15, 20).

Înseninarea lumii, ridicarea ei în liniştea şi frumuseţea Scripturii se reazămă pe 
spiritul şi entuziasmul preotului. El este misionarul revelaţiei Cerului, semănătorul 
Cuvântului ieşit din marele foc al inimii lui Iisus.

Nu este de ajuns ca preotul să fie virtuos, pios, plin de râvnă numai în forul 
intim al sufletului său. El trebuie să se manifeste ca atare în faţa lumii, în con-
ducerea turmei sale.

Din momentul cinului sfinţit al Preoţiei, numele bun al păstorului nu aparţine 
numai lui, ci mai mult acelei misiuni cu care el este investit, având în vedere că 
din acel ceas el devine răspunzător înaintea poporului şi în faţa lui Dumnezeu.

Păstorul trebuie să aibă ca normă de conducere viaţa şi faptele Mântuitorului, 
căci El este izvorul preoţiei veşnice şi la El va afla preotul orice va căuta şi va 
avea nevoie de lumină, îndrumare, mângâiere şi putere.

Faptele şi puterea preotului să se oglindească întocmai în faptele şi puterea păsto-
rilor, cum spune Sf. Apostol Pavel: Următori fiţi nouă, precum şi noi lui Hristos.

Purtarea păstorului stă înaintea turmei sale, ca şi bolta azurie a cerului. Obiectul 
şi scopul păstoriei sale constă în a conduce lumea la sfinţenie şi virtute. Cel mai 
garantat mijloc pentru atingerea acestui scop este exemplul propriu – drumul 
pildei, şi numai el trebuie să cuprindă toţi paşii păstorului.

Dar dacă viaţa exemplară a păstorului sufletesc poate să se producă în sânul 
vieţii sociale, apoi faptele lui prihănite şi pline de sminteli vor aduce mult rău, 
tulburând matca liniştită a vieţii omeneşti.

Păstorul pios este lauda vie a virtuţii, iar cel nelegiuit – apologia publică 
a viciilor. Primul corectează moravurile rele, iar cel din urmă le încurajează. 
Unul sfinţeşte turma sa, iar celălalt o perverteşte. Unul e slugă credincioasă a 
lui Hristos şi ispravnic al Tainelor Lui, iar celălalt e reprezentant şi semănător 
al ispitelor diavoliceşti (Cor. 4, 1). Unii ca aceştia s-au abătut cu totul de la 
misiunea lor şi pe mulţi îi vor slăbi în lege, cum spune proorocul: „Acest păstor 
va comite atâtea ucideri spirituale şi pe credincioşi îi va împinge la păcat” 
(Malahia 2, 8).
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Către astfel de păstori-trădători sunt îndreptate, prin gura psalmistului David, 
aceste cuvinte de mustrare a Domnului: „Pentru ce tu ai urât învăţătura şi ai lepădat 
cuvintele mele înapoi? De vedeai furul, alergai cu el şi cu cel desfrânat partea ta 
puneai. Gura ta a înmulţit răutate şi limba ta a înmulţit vicleşuguri. Mustra-te-voi 
şi voi pune înaintea feţei tale păcatele tale” (Ps. 49, 17-18, 20-28).

Mântuitorul îl numeşte pe păstor viclean, căci el nu are grijă de oi. Când vede 
lupul venind, îşi lasă oile şi fuge, şi lupul venind, le răpeşte pe ele (In. 10, 12). 
Deci, cum va îndrăzni un asemenea păstor să predice pe catedra adevărului despre 
măreţia virtuţilor creştine, când el nici nu cugetă la măreţia lor?

Aşadar, nevrednicia păstorului sufletesc, indiferenţa şi amoralitatea lui zdrunci-
nă în credincioşi tăria credinţei în adevărurile sfinte ale creştinismului, subminează 
autoritatea preoţimii şi, în special azi, oferă lumii o armă de defăimare a Bisericii 
şi a slujitorilor ei. Pe când Apostolul Pavel spune: „Blândeţea preotului să se facă 
ştiută tuturor oamenilor” (Fil. 4, 5).

Fiecare persoană sfinţită cu darul preoţiei trebuie să-şi manifeste modestia 
sufletului său în purtarea sa. Aceasta întotdeauna să fie curată, fără cusur, serioasă, 
sinceră, fără mândrie. În cuvintele predicii sale, preotul să facă lucrurile misiunii 
pastorale cu toată dragostea, ci nu forţat şi lipsit de sinceritate. Cu purtarea sa vir-
tuoasă, păstorul sufletelor îndeamnă lumea la traiul după pravilele Evanghelice şi 
nu este subjugat nici pe o clipă de principiile nestatornice şi înşelătoare ale vieţii 
lumeşti. Desăvârşirea personală a preotului trebuie să fie bazată pe principiul: „Pen-
tru ca să stăpâneşti pe alţii, mai întâi, trebuie să te înveţi a te conduce pe tine”.

Modestia, seriozitatea şi demnitatea preotului adevărat încununează icoana 
slujbelor bisericeşti cu nedescrisă strălucire şi întipăreşte în conştiinţa credin-
cioşilor măreţia, însemnătatea şi înălţimea lor spirituală. Cu pilda lui, creştinii 
pioşi se vor mângâia, iar cei clătinaţi în credinţă se vor întări. Cuvintele şi faptele 
plăcute şi curate ale preotului vor împrăştia simţurile îndobitocite, vor lumina 
minţile întunecate şi dezorientate, vor încălzi inimile răcite ale oamenilor şi îi 
vor determina la o viaţă curată şi la o credinţă binelucrătoare.

Sf. Apostol Pavel se adresează lui Timotei: „Nu nesocoti darul ce este în 
tine, ce ţi s-a dat după proorocire prin punerea mâinilor preoţiei. De aceasta să 
te îngrijeşti, în aceasta să stăruieşti, ca propăşirea ta să fie vădită pentru toţi. Ia 
aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruieşte în aceasta, căci, făcând aceasta, te 
vei mântui şi pe tine, şi pe cei ce te vor asculta” (I Tim. 4, 14-16).

Munca onestă şi devotată a preoţilor este o lucrare fără de preţ întru slava 
Bisericii dreptmăritoare, întru zădărnicirea activităţii numeroaselor secte, care 
s-au infiltrat în modul cel mai obraznic în societatea noastră şi, în ultimă instanţă, 
întru binele moral al acestei societăţi.

Prot. Mitr. Casian COŢAGA,  
parohul bisericii „Sf. Nicolai”, Donduşeni
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Dr. Veaceslav GOREANU

Norme [i dispozi\ii canonice 
privind propov=duirea dreptei 
credin\e în Biserica Ortodox=

Pe temeiul Revelaţiei şi al Tradiţiei, Sfinţii Părinţi au continuat lucrarea în-
văţătorească a Apostolilor propovăduind Evanghelia şi îndeplinind în felul 
acesta mandatul divin primit prin succesiune apostolică de la Mântuitorul 

care a trimis Apostolii să răspândească vestea cea bună a mântuirii până la capătul 
lumii (Mat. XXVIII,26). Aceasta i-a determinat pe bărbaţii apostolici, pe apologeţii 
primelor secole şi pe dascălii Bisericii să-şi consacre toată viaţa propovăduirii dreptei 
credinţe. De timpuriu, s-a simţit nevoia nu doar a predicării, ci şi a păstrării adevărului 
de credinţă aşa cum l-au primit de la Mântuitorul, fapt ce i-a determinat pe „Sfinţii 
Apostoli şi Părinţii Apostolici să formuleze dispoziţii şi rânduieli prin care să se 
reglementeze dreptul de a învăţa şi formele prin care se exercită acest drept”1.

În acest sens, Sfântul Apostol Pavel îl îndemna pe ucenicul său Timotei să 
„propovăduiască cuvântul cu timp şi fără timp…”, să îndemne, să certe cu toată 
îndelunga răbdare şi învăţătură (II Tim. IV,1-2), să se păzească pe sine şi învăţătura 
şi să-şi facă slujba de evanghelist deplin (II Tim. IV,5), căci făcând aceasta se va 
mântui (I Tim. IV,16), asigurându-l că dacă va păstra învăţătura neschimbată şi 
se va face „pildă credincioşilor prin cuvânt cu puterea, cu dragostea, cu duhul, cu 
credinţa, cu curăţia” (I Tim. IV,12) va câştiga autoritate în faţa tuturor2.

Conştient de importanţa misiunii învăţătoreşti a clericilor, dar în mod special 
a episcopilor Apostolul neamurilor îndemnă „preoţii Bisericii” (Fap. XX,17) la 
Milet să supravegheze turma peste care Duhul Sfânt i-a pus episcopi: „Drept 
aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a 
pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu 
însuşi sângele Său” (Fap. XX,28).

Aceasta atrage după sine responsabilitatea de a învăţa calea adevărului, impu-
nând credincioşilor să asculte de cel care învaţă dreapta credinţă „spre sporirea 
dreptăţii şi a cunoaşterii”3, dar, totodată şi sancţionarea celor care s-au abătut de 
la dreapta credinţă şi predică o învăţătură diferită şi vătămătoare. Aceste reco-
mandări, sfaturi şi porunci au fost avute în vedere la stabilirea normelor canonice 
care obligă clericii la răspândirea învăţăturii creştine.
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Primele norme de natură canonico-liturgică 
care reglementează obligaţia slujitorilor Biseri-
cii de a învăţa dreapta credinţă sunt Constituţiile 
Apostolice. În această lucrare se consemnează 
calitatea de învăţător a episcopului care trebuie 
„să fie… învăţat…, îndemânatic la cuvânt”4. 
Aceste dispoziţii canonice, după cum menţiona 
profesorul Nicolae V. Dură, „arată că predicarea 
Evangheliei se instituţionalizase. Se impuneau 
noi norme şi trepte ale învăţământului reli-
gios. Biserica creştină, dându-i dreptului de a 
învăţa un caracter obligatoriu, sancţionat de 
canoane”5.

Astfel, dispoziţiile şi recomandările Apos-
tolilor de a învăţa îmbracă haină juridică, 
impunând clericilor obligaţia de a propovădui 
cuvântul lui Dumnezeu. Aceste principii au stat 
la baza organizării Bisericii creştine şi a constituirii sistemului său juridic care 
reglementează atât aspecte ce ţin de activitatea învăţătorească, cât şi cele care ţin 
de latura sfinţitoare şi conducătoare a clerului.

Trebuie amintit că tradiţia apostolică şi apoi cea bisericească au rânduit norme 
canonice privitoare la dreptul şi obligaţia de a învăţa, apăra şi dezvolta învăţătura 
de credinţă, în sensul aprofundării e în virtutea activităţii didactice şi pastorale pe 
care Mântuitorul le-a încredinţat-o. Puterea învăţătorească cu care a fost îmbrăcată 
preoţia neo-testamentară (potestas magisteri) constă în păstrarea şi răspândirea 
învăţăturii creştine şi ferirea credincioşilor de învăţături greşite. Această putere o 
au împreună episcopii, în virtutea puterii învăţătoreşti, potestas ordinis şi potestas 
jurisdictionis (can. 34. Apost.) pe care le-au primit de la Sfinţii Apostoli6.

Obligaţia de a predica este prevăzută de canonul 58 Apost. care nu doar obli-
gă episcopul sau preotul să poarte grijă de cler sau popor, ci sancţionează pe cei 
care nu învaţă dreapta credinţă, statornicind ca primă îndatorire a episcopului şi 
preotului de a învăţa pe credincioşi „dreapta credinţă”7.

Canonul 58 Apost. sintetizează şi codifică dispoziţiile Sfintei Scripturi privi-
toare la obligativitatea clericilor de a predica, fapt ce a determinat pe comentatorii 
acestui canon să sublinieze importanţa dispoziţiei acestui canon: „fiecare episcop
are datoria inalterabilă de a învăţa poporul în credinţa lui în dogmele dreptei 
credinţe şi să-l conducă la credinţa adevărată şi la viaţă cinstită…”8.
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Canonul prevede ca episcopii care neglijează învăţătura să fie afurisiţi, iar 
dacă persistă în nepăsare să se caterisească. Prevederile acestui canon nu privesc 
doar pe episcopi, ci şi pe preoţi, ca nişte conlucrători ai episcopilor şi ca unii 
care sunt chemaţi deopotrivă să se îndeletnicească cu învăţarea cuvântului, după 
îndemnul Apostolului care spune: „Preoţii, care îşi ţin bine dregătoria, să se în-
vrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul şi cu 
învăţătura” (I Tim. V,17).

Pornind de la aceste considerente, în comentariul la canonul 58 Apost., ca-
nonistul Nicolae V. Dură, spune că „chiar şi numirea episcopului îl îndeamnă la 
activitate, deoarece se numeşte supraveghetor (έπισκοπός). Din această cauză şi 
tronul episcopului este aşezat la un loc mai înalt, arătând cum trebuie să fie dânşii 
şi că au datoria de a cuprinde din înălţime tot poporul şi de a-l supraveghea cu 
cea mai mare stăruinţă”9.

Episcopii primesc dreptul de exercitare a puterii bisericeşti cu ocazia hiroto-
niei în virtutea misiunii canonice ce li se încredinţează şi a dreptului deplin de a 
predica, fapt ce a făcut pe părinţii Sinodului I Ecumenic să interzică prin canonul 
2 celor de curând botezaţi să acceadă la această înaltă slujire. De altfel, cu ocazia 
hirotoniei atât preoţii, cât şi episcopii jură că vor învăţa dreapta credinţă cu timp 
şi fără timp dogmele Bisericii şi cele predanisite nouă de Sfinţii Părinţi.

Referindu-se la calitatea de învăţător a episcopului, Părinţii Sinodului VII 
Ecumenic au stabilit cercetarea amănunţită a pregătirii candidatului la această 
treaptă a ierarhiei, mai ales în ceea ce priveşte cunoaşterea Sfintei Scripturi şi a 
Sfintei Tradiţii, căci înainte de toate slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie buni
învăţători (II Tim. II, 24-25). Îndeplinindu-şi misiunea pastoral-misionară, unul 
dintre marii canonişti ai neamului nostru, mitropolitul Veniamin Costachi, pre-
ciza ceea ce cu treisprezece veacuri înainte sublinia Sfântul Grigorie cel Mare 
în Epistola a LXXII-a către Maxim, că „nimeni afară de preoţii lui Dumnezeu… 
să nu îndrăznească a-şi însuşi dreptul de a învăţa şi propovădui. Deşi trebuie ca 
toţi fiii Bisericii să înţeleagă dogmele şi cuvintele sănătoase ale Domnului nostru 
Iisus Hristos, dar nu trebuie îngăduit nimănui să-şi însuşească după voie calitatea 
de predicator…”10.

Trebuie menţionat că, deşi episcopii se bucură de dreptul suprem de a învăţa, 
acest drept trebuie să-l exercite doar în eparhia pe care o conduc, autoritatea lor 
în materie de învăţătură, în general, limitându-se la eparhia pentru care erau hiro-
toniţi, mai ales după conturarea organizării bisericeşti în secolul al V-lea (canonul 
17 IV Ec., 20 Trulan). Această chestiune este reglementată şi de canoanele 14, 
15 Apost., 8, 15 I Ec., 8 III Ec., 29 IV Ec., 18 Ancira, 13, 22 Ant, 3, 11, 12 Sard., 
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etc. Aceste canoane interzic episcopului de a merge în altă cetate, de a învăţa şi 
de a rămâne mai multă vreme în afara eparhiei sale.

Pe de o parte, canoanele statornicesc conţinutul adevărului de credinţă care 
preoţii trebuie să-l transmită credincioşilor, constând în învăţătura revelată păstrată 
în canonul Sfintei Scripturi statornicit prin canoanele 60, 85 Apost., 2 Trulan, 59,
61 Laod., 24 Cart., 91 Sfântul Vasile cel Mare şi „să urmeze interpretarea dată de 
Sfinţii Părinţi, potrivit principiului consensus ecclesiae dispersae”11.

Pe de altă parte, Sfinţii Părinţi au statornicit obligaţia episcopilor de a învăţa 
dreapta credinţă în cadrul cultului divin (can. 19 Laod.) ca spaţiul cel mai potrivit 
pentru activitatea învăţătorească. Părinţii Sinodului Trulan prin canonul 19 sta-
bileau obligaţia întâistătătorilor Bisericii de a învăţa în toate zilele, dar, mai ales, 
în duminici. Comentând acest canon, Nicodim Milaş evidenţiază trei chestiuni: 
episcopii sunt datori să instruiască clerul şi să predice totdeauna; predica să se 
întemeieze pe Sfânta Scriptură; predicatorul nu poate să interpreteze altfel decât 
au expus-o luminătorii Bisericii în scrierile lor12. Preocupaţi de păstrarea dreptei 
credinţe, Sfinţii Părinţi întruniţi la Sinoadele Ecumenice, înaintea oricăror hotărâri 
îşi însuşeau învăţăturile de credinţă statornicite de Părinţii sinoadelor anterioare 
pentru a se păstra în duh şi în adevăr (can. 7. III Ec., 2 VII Ec., etc.).

O altă problemă reglementată de canoanele Bisericii referitoare la obligati-
vitatea clericilor de a propovădui reiese şi din prevederile canoanelor 33 şi 64 
Trulan, care interzic laicilor dreptul de a predica. Această hotărâre a fost luată 
pentru a se evita abuzurile din viaţa Bisericii primare, în care laicii au avut un rol 
deosebit în propovăduirea credinţei. Astfel, părinţii Sinodului Trulan, limitează 
drepturile laicilor în cadrul cultului, interzicând prin canonul 33 de a citi cuvintele 
dumnezeieşti poporului de pe amvon, asemenea celor din cler, iar canonul 64 al 
aceluiaşi sinod interzicea laicilor de a predica în public adevărurile dogmatice, 
statornicind încă o dată acest drept exclusiv pe seama clericilor în virtutea dreptului 
divin şi a puterii cu care au fost investiţi prin Taina Hirotoniei.

Aceste prevederi canonice se regăsesc şi în legislaţia Bisericii Ortodoxe 
Române, care prevede că toţi cei care fac parte din cler sunt obligaţi de a face 
catehizare, conform normelor ce se vor stabili de Sfântul Sinod13. Episcopii „au 
ca îndatorire de a face vizite canonice şi a lumina pe credincioşi”. Neîndeplinirea 
acestor îndatoriri atrage după sine sancţiuni canonice14.

Datoria clericilor de a predica îşi are, aşadar, atât baze scripturistice, cât şi 
canonice15, nerespectarea acestei obligaţii atrăgând sancţiuni canonice şi obligând 
în acelaşi timp autoritatea bisericească să urmărească criterii bine precizate în 
alegerea şi investirea cu putere învăţătorească a clericilor.
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Iată câteva consideraţii care evidenţiază cadrul canonic al activităţii învăţă-
toreşti a clericilor. Am făcut aceste remarci pentru a arăta în linii mari care sunt 
temeiurile pe care le-a avut în vedere Biserica atunci când a statornicit coordonatele 
dimensiunii catehetice a ierarhilor, în special, şi a clericilor, în general, precum 
şi a celorlalte stări din biserică.

În cele ce urmează vom urmări cu precădere limitele dimensiunii învăţătoreşti 
şi participarea clericilor la această activitate în lumina legislaţiei canonice.

Conţinutul şi locul predicii
Cuvântul lui Dumnezeu prin propovăduirea şi lucrarea sfinţitoare a Bisericii 

formează o unitate organică cu aceeaşi finalitate – mântuirea, de aceea propovădui-
rea credinţei împreună cu Sfintele Taine au menirea de a sădi credinţa lucrătoare 
în sufletele oamenilor. Având în vedere faptul că în ceea ce priveşte conţinutul 
predicii16 acesta se referă la fondul doctrinar şi sensul mesajului transmis, mai 
exact la adevărul dogmatic expus17 în cea mai eficientă formă, cuvântul predica-
torului18 trebuie să aibă „putere multă”19, pentru a-i determina „pe oameni ca să 
participe la experienţa creştină”20.

Prin eficienţa conţinutului se înţeleg trei postulate: să vizeze experienţe cotidie-
ne, adică să fie actuală, să ofere o perspectivă nouă vieţii omeneşti şi să conducă 
prin comunitatea Bisericii către o „experienţă reală a viitorului”21.

Propovăduirea, fiind una dintre slujirile încredinţate de Hristos, este cel mai 
eficient mijloc de transmitere a învăţăturii dumnezeieşti revelate. Aceasta a făcut 
ca în hotărârile lor Sfinţii Părinţi să acorde o atenţie deosebită propovăduirii, 
rânduind nu doar norme care privesc persoanele autorizate să predice, ci şi conţi-
nutul şi locul acestui act de importanţă vitală pentru suflul autentic al comunităţii 
creştine, indiferent dacă vorbim despre Biserica primului mileniu, sau al celui de 
al doilea sau al treilea.

Urmând tradiţiei apostolice şi a sinoadelor anterioare, părinţii sinodului 
Trulan au hotărât în canonul 19 atât limitele în care trebuie să se înscrie predica, 
dar şi criteriile de interpretare a Sfintei Scripturi, ca principal izvor al acesteia:
„să înveţe… cuvintele dreptei credinţe, culegând din Scriptura dumnezeiască 
înţelesurile şi judecăţile adevărurilor şi să nu treacă (depăşească) hotarele cele 
ce sunt puse, sau predania celor de Dumnezeu purtători părinţi”22. Deci, canonul 
precizează, pe de o parte, izvorul, sursa adevărurilor de credinţă, iar pe de altă 
parte, importanţa scrierilor patristice în prezentarea acestora, precum şi în inter-
pretarea lor, Părinţii Bisericii rămânând puncte de reper în această direcţie atât 
din punctul de vedere al învăţăturii, cât şi al sfinţeniei vieţii, fapt ce le conferă o 
autoritate de necontestat.
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Părintele profesor Nicolae Dură preciza că „toate opiniile, speculaţia şi creati-
vitatea în gândirea teologică trebuie să fie măsurate cu criteriul Sfintei Tradiţii, în 
totalitatea ei – dogmatică, cultică şi canonică”23 şi să-şi găsească aplicarea în primul 
rând în viaţa celui care predică, deoarece acesta „trebuie să fie capabil să explice 
dogmele Bisericii, dar să le şi aplice în viaţă pentru a putea nu numai să instruiască 
şi să îndemne (forţa de înrâurire a exemplului constând în tendinţa pe care el o 
naşte de a imita24), ci să şi mustre (I Cor. IV,14, X,11, Col. I,28; III,16)”25.

Predicatorul trebuie să-şi structureze cuvântul de învăţătură pornind de la textul 
revelat, întrucât cuvântul predicii este cuvântul credinţei şi al vieţii veşnice, dar 
nu trebuie să se îndepărteze de învăţătura Sfinţilor Părinţi, care, luminaţi de Duhul 
Sfânt, ne-au lăsat cele mai înălţătoare opere exegetice şi catehetice, adevărate 
capodopere ale genului. Întreaga lor operă este străbătută ca de un fir roşu de 
necesitatea cunoaşterii Adevărului în perspectiva vieţii veşnice, după îndemnul 
Mântuitorului care accentua acest fapt ca singura condiţie pentru accederea în 
Împărăţia Tatălui, în veşnicia comuniunii celei mai sublime dintre creaţie şi Crea-
tor: „Aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine singurul şi adevăratul 
Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis” (Ioan XVII,3).

Acelaşi canon 19 Trulan ţine să amintească predicatorului că de conştiinciozita-
tea, dăruirea şi pregătirea intelectuală şi morală a lui atârnă mântuirea păstoriţilor. 
Ei au datoria de a-i lumina în cele ale credinţei şi moralei, au datoria de a-i păzi 
de învăţăturile dăunătoare, eretice, precum şi de a-i pregăti pentru apostolatul 
Bisericii la care sunt chemaţi toţi membrii acesteia, clerici şi mireni. „Popoarele 
prin învăţătura pomeniţilor părinţi au ajuns la cunoştinţa celor vrednice şi de dorit, 
precum şi a celor nefolositoare şi de lepădat, să-şi potrivească viata spre mai bine 
şi să nu fie cuprinşi de patima neştiinţei, ci luând aminte la învăţătură, se feresc 
pe ei ca să nu păţească ceva rău şi, de frica pedepselor care au să vie, îşi lucrează 
loruşi mântuirea” (can. 19 Trulan), fapt pentru care „Episcopul sau presbiterul 
nu trebuie să arate nepăsare (neglijenţă) clerului sau poporului, neînvăţându-i pe 
aceştia dreapta credinţă” (can. 58 Apost.).

Predica trebuie să ofere cunoaşterea adevărului care prin credinţă să trans-
forme cunoaşterea în viaţă duhovnicească, căci învăţătura de credinţă pe care 
o împărtăşeşte predica are două sensuri, după cum spune Sfântul Chiril al 
Ierusalimului: „Este un fel dogmatic de credinţă, în care există un acord al su-
fletului cu un anumit lucru… Este un al doilea fel de credinţă dăruit de Hristos 
prin har”26. Adevărul dumnezeiesc nu este inferior celui de ordin practic, el 
se realizează, îşi defineşte forma prin credinţa lucrătoare, care este conside-
rată „ochiul minţii noastre” necesar ca să vedem adevărul învăţăturii, dar şi o 
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„mână a inimii prin care împlinim sfinţenia purtărilor noastre”27. De aceea, nu 
ne putem lipsi nici de un fel dacă dorim să fim desăvârşiţi în credinţă, ele fiind
condiţionate reciproc.

Conţinutul predicii este strâns legat şi încadrat în cult28, fiind organizat siste-
matic cu întreg ciclul liturgic, nu fragmentat. „Numai în Biserică se descoperă 
taina lui Dumnezeu, a lucrării Sale, a iubirii Sale; numai în Biserică este posibilă 
creşterea în credinţă şi cunoaştere”29.

De asemenea, învăţarea credinţei are şi o succesiune continuă în Biserică prin 
înşiruirea bogată a temelor. Cuvântul lui Dumnezeu care alcătuieşte conţinutul 
predicii nu se limitează la rostirea propriu-zisă de pe amvonul bisericii. Dacă ar fi
aşa, conţinutul ar fi golit de sens, indiferent de măiestria oratorică a vorbitorului: 
„Cuvântul lui Dumnezeu este însăşi Evanghelia, Sfânta Liturghie, precum şi alte 
sfinte învăţături pe care le slujesc preoţii şi noi avem datoria să le ascultăm în toate 
duminicile şi sărbătorile rânduite de Biserică”30, după cum au ţinut să precizeze 
şi Părinţii sinodului Trulan, care, în canonul 19, rânduiesc ca în fiecare duminică 
în mod special31, dar şi cu alte ocazii liturgice, clericul să predice şi să-i înveţe 
pe enoriaşi cuvântul lui Dumnezeu, pe care Sfântul Grigorie Teologul îl numeşte 
„mană a cerului şi pâine a îngerilor din care se hrănesc credincioşii”32: „Se cuvine 
ca înaintestătătorii Bisericilor să înveţe în fiecare zi, şi cu deosebire în duminici, 
întregul cler şi popor, cuvintele dreptei credinţe” (can. 19 Trulan).

Părinţii Bisericii au insistat în legislaţia canonică asupra importanţei predicării 
cuvântului deoarece conţinutul predicii mijloceşte formarea credinţei prin cunoaş-
tere, se transferă în trupul şi în sufletul credinciosului, „experienţa religioasă vie 
fiind singurul mijloc legitim de cunoaştere a dogmelor”33. Format în acest nou 
conţinut spiritual se realizează o mutaţie harică34. De aceea, conţinutul are un 
rol important în obţinerea mântuirii. „Prin el se descoperă cuvântul divin care se 
împărtăşeşte prin vestirea lui”, unindu-se cel Care se vesteşte cu cel căruia i se 
vesteşte pentru o lucrare tainică – mântuirea35.

„În fiecare Liturghie a Cuvântului, pe măsura credinţei noastre, textul se 
desfăşoară sub ochii noştri şi Hristos îl explică inimilor noastre. Prin puterea 
Duhului Sfânt El ne face să-l simţim actual pe măsura credinţei personale, a in-
tensităţii invocării, a rugăciunii comune”36. De aceea, „propovăduirile dogmei 
se fac cu autoritate doar cu girul Bisericii, singura în măsură să explice textul 
scripturistic”37.

Începând cu epoca apostolică conţinutul predicii s-a format în baza a două 
dimensiuni corespunzătoare celor două genuri: kerygmatic şi învăţătoresc, care 
au alcătuit la rândul lor o realitate eclezială38, esenţa acestui conţinut al predicii 
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formând o relaţie ontologică între cuvânt şi sufletul în care se naşte credinţa39.
Pornind de la realitatea canonică şi practica apostolică, atunci când vorbim 

de spaţiul în care se desfăşoară activitatea de propovăduire locul obligatoriu este 
biserica (can. 19 Trulan), în cadrul cultului divin (can. 19 Trulan, 19 Laod.)40, 
precum şi orice alt loc în care are loc un act liturgic, care se cere desăvârşit cu 
cuvântul de învăţătura referitor la momentul respectiv. Astfel, prin coincidenţa 
timpului predicii cu cel liturgic, spaţiul şi timpul devin unitare.

Având în vedere, însă, faptul că Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să stă-
ruie în vestire „cu timp şi fără timp”, dar şi practica misionară a Sfinţilor Apostoli, 
constatăm că acest spaţiu se extinde de la casele primilor credincioşi la arenele de 
jocuri. Pornind de la aceasta, azi avem o formă bine organizată de propovăduire 
care prevede şi anumite locuri în care să se ţină o predică. Cel mai desăvârşit loc 
rămâne Biserica, însă datorită caracterului instructiv şi formativ al predicii, la fel 
de bine, acest loc poate să-l constituie o sală de clasă sau o sală de conferinţe, 
ambele spaţii oferind o atmosferă corespunzătoare desfăşurării învăţării.

În ceea ce priveşte locul propovăduirii laicilor acesta este în afara bisericii, în 
spaţiile special destinate unor astfel de activităţi. Canoanele interzic cu desăvârşire 
ca laicul să-şi asume rolul de predicator în biserică (can. 64, 70 Trulan, 15 Laod., 
etc.), acolo unde au dreptul doar membrii sfinţiţi, în virtutea puterii primite la 
hirotonie care i-a investit nu doar ca slujitori ai celor sfinte şi cârmaci ai credin-
cioşilor în drumul spre mântuire, ci şi învăţători, luminători ai vieţii.

Mai trebuie precizat şi faptul că actul de slujire a cuvântului nu se mărgineşte 
la spaţiul eclezial pământesc, ci se extinde în întreaga lume, trecând dincolo de ea 
în veşnicie, de unde derivă şi marea responsabilitate a predicatorului, a clericului 
în mod special, care are obligaţia de a predica oriunde are loc un act liturgic41, 
predică bazată pe o foarte bună cunoaştere a conţinutului revelaţiei păstrat în 
Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie (can. 58 Apost., 19, 33 Trulan, 2, 10 VII 
Ec., 12 Laod., 11 Sard., etc.).

Biserica s-a îngrijit de păstrarea şi transmiterea dreptei credinţe atât prin 
restricţionarea celor care aveau însărcinarea de a se ocupa de predicarea dreptei 
credinţe (can. 58 Apost., 19, 64, 70 Trulan), cât şi prin selectarea cu rigurozitate 
a clericilor din ierarhia de drept divin (can. 2, 10 VII Ec.).

Referindu-ne la conţinutul dreptei credinţe am văzut că şi acesta este regle-
mentat de doctrina canonică (can. 7 III Ec., 1,2, 19 Trulan, etc.). Aceste hotărâri 
au fost avute în vedere de fiecare Biserică locală care a reglementat activitatea 
învăţătorească, stabilind persoanele care au dreptul să predice. În biserica Rusă, 
până în secolul al XVIII-lea nu toţi clericii aveau voie să predice. Toţi preoţii sunt 
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obligaţi la aceasta prin regulamentele din secolul al XIX-lea, iar mirenii abia după 
hotărârea Sinodului pan-rus din 1917 au primit aprobarea de a predica, dar cu 
aprobarea episcopului şi cu respectarea condiţiilor impuse pentru aceasta42.

Un alt mod de transmitere a învăţăturii de credinţă este editarea de cărţi şi lite-
ratură duhovnicească, care a cunoscut o dezvoltare accentuată în ultimele decenii 
ale secolului al XX-lea. Având în vedere înmulţirea absolvenţilor de teologie, a 
doritorilor de a scrie şi publica diverse lucrări cu caracter teologic şi religios, Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la sesizările făcute de către unii ierarhi şi 
pofesori din ţară, a analizat această problemă şi a stabilit condiţiile în care să se 
permită editarea cu binecuvântarea Bisericii a acestui gen de literatură. Printre altele, 
prin hotărârea Sfântului Sinod se stabileau pe de o parte sancţiunile care urmează 
să li se aplice pentru plagiere doctoranzilor, cadrelor didactice şi celor care se fac 
vinovaţi de aceasta, iar pe de altă parte că, pentru publicarea manualeleor sau lu-
crărilor de specialitate cu caracter teologic, vor primi binecuvântarea chiriarhului 
eparhiei din care autorul face parte, la recomandarea a doi profesori universitari de 
teologie titulari, care au analizat şi vizat în prealabil conţinutul lucrării43. Chiriarhii 
vor supraveghea buna desfăşurare a activităţii publiciste din eparhie, iar dacă se 
ivesc situaţiile amintite în prima parte a hotărârii vor lua măsurile canonice şi regu-
lamentare bisericeşti care se impun. „Nici un preot nu poate publica cărţi teologice 
fără avizul specialiştilor şi binecuvântarea Chiriarhului locului”44.

În felul acesta, Biserica noastră a reglementat principial şi formal condiţiile 
pe care trebuie să le îndeplinească o lucrare ştiinţifică, dar şi procedura pe care 
autorul acesteia trebuie să o respecte pentru editarea unei lucrări de teologie, 
îngrijindu-se, astfel, atât de păstrarea dreptei credinţe şi de transmiterea acestea 
nealterată, cât şi de respectarea drepturilor intelectuale ale autorilor.

Necesitatea şi obligativitatea propovăduirii dreptei credinţe
Actul de propovăduire a dreptei credinţe face parte din activitatea misionară 

a Bisericii, atât prin membrii clerului, cât şi prin ceilalţi membri care au datoria 
de a predica cuvântul Evangheliei în funcţie de pregătire şi de locul în care îşi 
desfăşoară activitatea, în cadrul familiei, în instituţiile de învăţământ, etc. Ne-
cesitatea actului de propovăduire se impune în vederea cunoaşterii adevărurilor 
de credinţă şi se referă la toate categoriile de membri ai Bisericii apţi pentru a 
propovădui (vezi can. 64, 70 Trulan, 15, 26 Laod., etc.), iar obligativitatea este 
prevăzută ca o îndatorire a clerului atât în legislaţia canonică (can. 39, 58 Apost., 
19, Trulan, 19 Laod., etc.), cât şi în întreaga tradiţie bisericească45.

Canonul 19 Trulan prevede necesitatea şi obligativitatea clericului de a pro-
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povădui în fiecare duminică şi ori de câte ori are loc un act liturgic: „Se cuvine 
ca înaintestătătorii Bisericilor să înveţe în fiecare zi, şi cu deosebire în duminici, 
întregul cler şi popor, cuvintele dreptei credinţe,… că luând aminte la învăţătură, 
se feresc pe ei ca să nu păţească ceva rău şi, de frica pedepselor care au să vie, 
îşi lucrează loruşi mântuirea” (can. 19 Trulan).

De fapt, Părinţii sinodului Trulan au reluat în acest canon prevederile canonului 
58 Apostolic, în care clericilor le este atrasă atenţia asupra faptului că în cazul în 
care îşi vor neglija îndatorirea învăţătorească, sunt pasibili de afurisire şi caterisire: 
„Episcopul sau presbiterul arătând nepăsare (neglijând) clerului sau poporului şi 
neînvăţându-i pe aceştia dreapta credinţă, să se afurisească, iar stăruind în nepăsare 
şi în lenevie, să se caterisească” (can. 58 Apost.).

Această îndatorire a fost primită mai întâi de către Sfinţii Apostoli prin porunca 
propovăduirii primită de la Mântuitorul Hristos, şi prin succesiune apostolică de 
către urmaşii lor, episcopii şi preoţii, toţi membrii ierarhiei bisericeşti devenind, în 
mod obligatoriu, responsabili faţă de propovăduirea şi învăţarea dreptei credinţe 
la „toate neamurile” (Matei XXVIII,19). Îndeplinirea acestei datorii este necesară 
în primul rând pentru faptul că, deşi ne aflăm la două milenii distanţă de primele 
valuri de propovăduire a dreptei credinţe, catehizarea continuă este o necesitate, cu 
atât mai mult cu cât trăim o epocă marcată încă de efectele negative ale educaţiei 
atee, generaţia tânără fiind captată de iluzia atotputerniciei prin tehnică, ştiinţă, 
revoltă la tot ce este considerat anacronic, depăşit ca valoare morală, generaţia 
a doua este formată în spiritul celei de a doua jumătăţi a veacului trecut, fiind
aproape ruptă de realitatea religios-morală care ar trebui să caracterizeze o socie-
tate cu baze solide, iar generaţia în vârstă este singura care a mai păstrat în suflet
credinţa primită în anii premergători celor două mari conflagraţii mondiale, care 
au culminat cu nefericita instalare a regimului comunist ateu, cu condiţia să nu fi
fost implicaţi în numeroasele procese şi anchete ale organelor de securitate care 
au zdruncinat credinţa multora dintre creştini, care au reuşit să creeze iluzia că 
atâta timp cât aceste atrocităţi se pot întâmpla, într-adevăr Dumnezeu există.

De aceea, remarca din finalul canonului 19 Trulan este mai actuală decât 
oricând, întrucât atrage atenţia asupra faptului că enoriaşii trebuie feriţi de învă-
ţăturile greşite, trebuie orientaţi în demersul lor de desăvârşire, cu atât mai mult 
cu cât din mâinile clericilor va cere Dumnezeu sufletele credincioşilor (can. 39 
Apost.), ei fiind datori să se îngrijească cu timp şi fără timp de luminarea popo-
rului, atât în cadrul Sfintei Liturghii, cât şi al celorlalte Taine şi ierurgii, precum 
şi ori de câte ori se iveşte un bun prilej de catehizare (can. 19, 64, 78 Trulan, 19, 
46 Laod., 123 Cart., etc.)
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După cum vedem din prevederile canoanelor, propovăduirea se realizează 
şi se actualizează prin Biserică în lume, căci ea este în lume şi pentru lume, ca 
trup al lui Hristos în care comunităţile de credincioşi adunate împlinesc această 
lucrare sfinţitoare46.

Principiul canonicităţii se explică prin caracterul veşnic al canoanelor, după 
cum au întărit părinţii sinodului Trulan: „primim dumnezeieştile canoane şi întă-
rim aşezământul lor întreg şi neschimbat” (canonul 2 Trulan). Adevărul dogmatic 
mărturisit şi propovăduit prin predică, este veşnic şi de netăgăduit47. De aici reiese 
necesitatea şi obligativitatea propovăduirii permanente, a vestirii neîncetate la 
toate neamurile care vor să fie moştenitoare ale vieţii veşnice. Conştiinţa canonică 
cere noi forme de propovăduire, de actualizare a conţinutului pentru societatea în 
care trăim, însă păstrând adevărul dogmatic48.

Obiectivul propovăduirii este participarea credincioşilor la viaţa Bisericii, 
integrarea în ea ca membru activ şi mlădiţă vie în Hristos, astfel încât mesajul 
evanghelic să devină lucrător, pentru că propovăduirea nu mai este restricţionată, 
trăim vremuri în care mesajul evanghelic se bucură de libertate. Tocmai de aceea, 
dacă privim formalismul multora dintre cei care sunt prezenţi la sfintele slujbe
constatăm că este nevoie de o intensă activitate de catehizare pentru a-l trezi pe 
omul contemporan din amorţeala spirituală în care se află. Nu întâmplător părinţii 
sinoadelor au stabilit pedepse pentru ierarhii şi preoţii care nu-şi preluau îndato-
ririle, această neglijenţă conducând la scăderea suflului Bisericii.

Canonul 36 apostolic prevede afurisirea clericului care, „fiind hirotonit…, nu 
ar primi slujba aceasta şi purtarea de grijă a poporului care i s-a dat în mână (în-
credinţat)”, întrucât de la el „se va cere socoteală de sufletele lor” (can. 39 Apost.). 
De aceea, ori de câte ori se face referire la îndatoririle episcopilor şi ale preoţilor, 
în primul rând este precizată datoria de a predica, de a-i feri pe credincioşi de 
erezii şi de a-i întări în credinţă (can. 123 Cart.).

Neglijenţa faţă de predică în ultima jumătate de secol a condus la desacralizarea 
lumii moderne, însă, în mod paradoxal, nu a condus la formarea unei societăţi atee, 
ci doar la crearea unui „paralelism religios”49 în cadrul societăţilor tradiţional reli-
gioase. Aceasta situaţie este rezultatul dezinstituţionalizării creştinismului, văzut 
ca frânturi culturale actualizate în acţiuni filantropice sau activităţi pedagogice50, 
situaţie în care societatea actuală este preocupată de religie mai mult sub aspect 
cultural, lipsind experienţa religioasă, care presupune participarea activă la acte-
le de cult ale Bisericii. În urma participării la cult se naşte expresia comuniunii 
care creează şi întreţine relaţiile sociale, refuzând orice formă de individualism 
social şi creându-se totodată o unitate51. Această unitate a comuniunii păstrează 
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elemente din atmosfera comuniunii liturgice care reface în permanenţă prezenţa 
lui Hristos în lume.

De aceea după fiecare act liturgic este necesar ca slujitorul să ţină cuvânt de 
învăţătură, mai ales acele cateheze mistagogice atât de uitate astăzi când este mai 
mare nevoie de ele. De multe ori ne confruntăm cu situaţii în care credincioşii 
cunosc tradiţiile şi superstiţiile legate de participarea la cultul Bisericii, dar nu ştiu 
ce se întâmplă acolo, care sunt efectele participării reale la viaţa Bisericii.

Pe de altă parte, cuvintele care încheie Liturghia catehumenilor „sunt un în-
demn de folos pentru cei ce vin la biserică spre a nu rămâne mereu la starea de 
chemaţi, ci să treacă (sau să iasă) la starea de adevăraţi credincioşi”52.

În vechea liturghie a Bisericii primare predica făcea parte integrantă din 
rânduiala acesteia: „se cuvine, ca după predica episcopilor, mai întâi să se să-
vârşească şi rugăciunea catehumenilor…” (can. 19 Laod.).

Acest canon nu este unul cu valabilitate limitată la perioada catehumenatului, 
deoarece astăzi avem creştini care, deşi botezaţi, o viaţă întreaga sunt catehumeni, 
au prea puţine cunoştinţe referitoare la tainele credinţei creştine şi au nevoie de 
o intensă catehizare din partea clerului Bisericii.

Referindu-se la acest aspect al unei permanente catehizări, părintele Dumitru 
Stăniloae preciza că şi „membrii obişnuiţi şi râvnitori ai Bisericii pot fi continuu
chemaţi la o tot mai mare înaintare în cunoaşterea învăţăturii creştine şi prin 
aceasta, la o viaţă tot mai conformă cu ei. Sfântul Apostol Pavel socotea că încă 
n-a ajuns la ţintă, ci se află într-o alergare continuă (Filip. III,14) şi îndeamnă pe 
credincioşii din Corint să alerge ca într-un stadion (I Cor. IX,24). Iar alergarea 
aceasta o considera ca un răspuns ce-l dau „Celui ce-i cheamă” (Gal. V,8). Aler-
garea continuă răspunde unei chemări continue”53.

De aceea, considerăm relevante şi actuale canoanele care prevăd îndatorirea 
acestora de a-i instrui pe catehumeni şi a-i verifica o dată pe săptămână: „se 
cuvine ca cei ce vor să se lumineze să înveţe credinţa şi în a cincia zi din fiecare
săptămână să dea seama episcopului sau presbiterului” (can. 46 Laod., vezi şi 
can. 78 Trulan).

Pe de altă parte, realizarea misiunii primite de la Mântuitorul nu se realizează 
doar în spaţiul strict al bisericii, deoarece „Biserica priveşte întreaga realitate a 
omului ca pe un loc al evanghelizării”54. În acest sens, predica vizează întreaga 
societate, cu toate aspectele care o caracterizează. De aceea, propovăduirea „cu 
timp şi fără timp” oferă omului posibilitatea reală de a da sens vieţii, de a-şi vedea 
finalitatea, „unirea cu Dumnezeu în comuniunea iubirii desăvârşite”55. Actul de 
propovăduire pleacă „de la un principiu comun al umanităţii: natura umană este 
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una şi se oglindeşte permanent – prin aspiraţiile sale – în fiecare persoană de pe 
pământ, şi este capabilă de a se deschide mesajului creştin universal”56.

Cuvântul predicii trebuie să ofere o perspectivă reală întregii societăţi, de in-
tegrare în comuniunea eclezială şi de instruire în virtutea mântuirii. Propovăduirea 
este mijlocul real care prin cuvânt divin hrăneşte duhovniceşte întreaga societate. 
Textul biblic vorbeşte în nenumărate locuri de hrana duhovnicească, cuvântul 
Sfintei Scripturi. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că „hrana duhovnicească îl 
face tare pe suflet, şi mai statornic şi mai înţelept, nelăsându-l pe el să se prindă 
de patimile păcatelor, ci uşor şi întraripat făcându-l pe el, la cer îl mută”57.

În acelaşi sens şi scriitorul bisericesc Tertulian în secolul al II-lea, conştient 
de necesitatea propovăduirii cuvântului spune: „noi ne hrănim credinţa cu aceste 
vorbe sfinte, prin ele ne înălţăm speranţa, prin ele ne întărim încrederea şi, în-
tipărindu-ne în minte învăţăturile ne întărim toată credinţa”58, iar Fericitul Au-
gustin vorbeşte despre schimbarea care se produce în cel care primeşte cuvântul 
ca hrană sfântă59.

Prin predică omul cunoaşte toate compartimentele credinţei şi conţinutul 
acesteia, „este condus la altar şi apoi acolo este după primirea sfintelor taine mai
departe hrănit tot prin cuvântul dumnezeiesc”60. Predica în viaţa credincioşilor 
este necesară continuu pentru că ea nu-l iniţiază doar în cunoaşterea celor sfinte
după care să-l părăsească, ci este mereu un sprijin în care află răspuns la tot ce 
urmează să facă în viaţa duhovnicească. Dar, ea acţionează în viaţa omului în 
mod dependent de voinţa şi libertatea acestuia. Acceptarea conţinutului predicii 
înseamnă şi producerea metanoii, care în urma pocăinţei şi a făgăduinţei de în-
dreptare se manifestă prin „întoarcerea noastră fiinţială spre Dumnezeu”61.

„Comportamentul moral al creştinului care nu poate să nu îmbrăţişeze toate 
sferele vieţii, fie publice sau private, este rodul convertirii, care nu se produce
niciodată o dată pentru totdeauna, ci trebuie să fie reînnoită în fiecare zi”62. Aceasta 
se datorează faptului că predica este pătrunsă de o lucrare harică, ea deschide 
sufletul spre primirea cuvântului şi-l face din starea de rob, liber faţă de păcat, 
„stinge fierbinţeala şi lucrarea patimilor … dăruieşte putere de viaţă pentru o 
existenţă fericită… Puterea cuvântului este ca o sevă care nutreşte”63.

De aceea, conţinutul predicii devine sinonim cu întreaga noastră existenţă de 
creştini şi dă naştere comuniunii dintre oameni care culminează în trupul Său tainic 
al lui Hristos – Biserica. Unirea în chip tainic se produce întâi prin cunoaşterea 
Celui înviat, „este unirea cu Dumnezeu, este conţinutul vieţii veşnice. Împărăţia 
lui Dumnezeu se instaurează şi se întăreşte prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin 
Sfintele Taine”64 ca semn al dragostei Sale.
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Cuvântul divin rămâne mijlocul de întărire al credincioşilor şi de luminare al 
cunoaşterii celor dumnezeieşti prin actul de propovăduire – slujirea cuvântului 
în cadrul celor două instituţii care vizează instruirea omului: Biserica şi şcoa-
la, ambele contribuind la întărirea credinţei prin propovăduire65, prin vestirea 
Evangheliei, deoarece „Credinţa vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui 
Dumnezeu” (Rom. X,17), ceea ce face ca de eficienţa propovăduirii să depindă 
naşterea credinţei în ascultător66.

La realizarea acestui ideal o deosebită importanţă o are cunoaşterea Sfintei
Scripturi şi a scrierilor Sfinţilor Părinţi (can. 33 Trulan, 2, 10 VII Ec., 12 Laod.), 
ca izvoare ale predicii (can. 58 Apost, 19 Trulan, ec.) şi, nu în ultimul rând, con-
ştientizarea necesităţii şi obligativităţii predicii (can. 36 Apost., 19 Trulan, 19 
Laod., 123 Cart., ) în contextul secularizării societăţii67, dar, mai ales în contextul 
unei intense activităţi misionare a celorlalte culte creştine, în mod special a celor 
de sorginte protestantă şi neoprotestantă.
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132 de ani de la naşterea mitropolitului Nectarie Cotlarciuc

Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc  
al Bucovinei [i Biblioteca 
Universit=\ii din Cern=u\i

Pe data de 7 februarie 2007, s-au împlinit 132 de ani de la naşterea mi-
tropolitului Bucovinei Nectarie Cotlarciuc. Mitropolitul Nectarie s-a 
născut la 7 februarie 1875, în localitatea Stulpicani, judeţul Suceava. A 

absolvit Liceul la Suceava, apoi a făcut studii superioare la Universitatea din 
Cernăuţi, unde obţine doctoratul în Teologie şi Filosofie. De asemenea, a făcut 
studii de specializare la Universitatile din Viena, Bonn, Wurtzburg şi Munchen 
(1899 - 1901). În anul 1901 a fost numit profesor suplinitor la Liceul de Stat din 
Cernăuţi, apoi funcţionar la Biblioteca Universităţii, bibliotecar, apoi directorul 
Bibliotecii. Tot în anul 1901 a fost hirotonit diacon al Catedralei din Cernăuţi, 
iar în anul 1904 a fost numit preot, pentru ca cinci ani mai târziu să fie instalat
ca protopop şi profesor titular la catedra de Teologie practică a Facultăţii de 
Teologie din Cernăuţi, unde a fost şi decan în anul universitar 1920 - 1921. La 
29 martie 1923 a fost ales episcop de Cetatea Alba - Ismail, fiind înscăunat la 20 
mai 1923. La 7 noiembrie 1924 a fost ales arhiepiscop al Cernăuţilor şi mitropolit 
al Bucovinei, fiind instalat la 10 noiembrie 1924, păstorind până la moarte.

A scris mai multe lucrări de liturgică, drept bisericesc, filosofie, omiletică, 
în limba română şi germană: Scaunul patriarhal ortodox din Constantinopol 
(1903, în limba germană), Ceva despre reforma patronatului bisericesc din 
Bucovina (1904), Istoricul literaturii românilor din Bucovina (1906), Dreptul 
de ctitorie şi patronatul bisericesc în Principatul Moldovei şi în Bucovina 
(1907, în limba germană), Subiectul averii bisericeşti în Biserica din Răsăritul 
Apropiat (1909, în limba germană), Despre problema esenţei materiale, spiri-
tuale a Dumnezeirii (1910, în limba germană), Scurtă privire asupra biblio-
grafiei române (1911, în limba germană), Contribuţiuni la dreptul conjugal 
şi patrimoniul românesc („Beitrage Zum lebenden Ehe und Familienrecht der 
Rumănen insbesondere jener im Suden der Bukowina”, Wien, 1913). Această 
broşură a apărut din lucrările seminariale ale Universităţii din Cernăuţi, „cu 
scopul de a aduna material pentru studiul dreptului în fiinţă azi la români.
Putând servi ca îndrumare pentru studii similare în restul pământului locuit 
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de români”. Materialul lucrării a fost împărţit astfel: 1. Scopul căsătoriei; 2. 
Încheierea căsătoriei; 3. Cazuri care împiedică încheierea unei căsătorii; 4. 
Despărţirea; 5. Părinţi faţă de copii; 6. Adopţiunea; 7. Clironomia; 8. Frăţia.

Alte lucrări: Suporturile psihologice ale limbajului (1915, în limba germană), 
Treptele formale psihologice în predică (1915, în limba germană; 1923, ediţia a 
II-a, în limba română), Ocrotirea socială şi biserica creştină (1921), Chestiuni 
omiletice (1923), Împrumutul Fondului bisericesc al Bucovinei (1923) ş. a. 

A colaborat la publicaţiile precum: Patria, Sentinela, Încercări literare, 
Deşteptarea, Viitorul, Glasul Bucovinei, Cultura poporului. După 1918, a 
publicat mai multe studii, articole, predici în prestigioasa revistă bisericească 
Candela, care apărea din anul 1882 la Cernăuţi.

Pentru merite deosebite pe tărâmul culturii şi al activităţii bisericeşti i-au fost 
decernate mai multe distincţii de stat şi bisericeşti: Coroana României în grad de 
Mare Cruce; Coroana României în grad de Ofiţer; Steaua României în grad de
Comandor; Medalia Răsplata muncii pentru biserici, clasa I; Marele Cordon al Ordi-
nului Sfântului Mormânt şi Cruce de Mare Ofiţer al Ordinului Polonia restituta.

A trecut la cele veşnice la 4 iulie 1935, în Cernăuţi.
O parte a vieţii lui Nectarie Cotlarciuc a fost strâns legată de cea a Biblio-

tecii Universităţii din Cernăuţi, unde a activat mai mulţi ani în calitate de 
funcţionar, bibliotecar şi director. Această instituţie datează încă de la jumătatea 
secolului al XIX-lea, atunci când fruntaşii vieţii politice bucovinene au numit, 
la 26 martie 1851, un comitet pentru întemeierea şi administrarea „Bibliotecii 
Ţării”. Acesta a elaborat statutele de funcţionare, acţionând în vederea obţinerii 
unor donaţii. Prima donaţie a venit din partea fraţilor Scarlat şi Constantin 
Vârnav: o casă pentru sediul bibliotecii. Fondatorul Bibliotecii Ţării este 
considerat protomedicul Moldovei, Mihai Zotta. Printre ctitorii bibliotecii 
s-a numărat şi compozitorul Carol Miculi. Dintre directorii Bibliotecii Ţării, 
care au contribuit la îmbogăţirea colecţiilor acesteia, îi amintim pe Eusebie 
Popovici, profesor la Facultatea de Teologie şi Ion G. Sbiera, primul profesor 
de limba şi literatura română la Universitatea din Cernăuţi, două personalităţi 
marcante ale culturii româneşti. Biblioteca Ţării şi-a început activitatea la 29 
septembrie 1852 cu o secţie de carte românească, de care s-a îngrijit Iacob 
Vorobchevici, iar apoi Aron Pumnul. Biblioteca dispunea de o colecţie de 2000 
volume, între donatorii de carte, în această epocă de început, apar Alexandru 
Papiu-Ilarian şi Gheoghe Asachi, iar la 1858, domnitorul Moldovei, Mihail 



LUMINĂTORULNr. 1 35

Sturdza, care a transmis bibliotecii suma de 2 000 fiorini. Mai târziu biblio-
teca s-a bucurat de două mari donaţii, una (1230 volume) din succesiunea lui 
Eudoxiu Hurmuzachi, iar 600 volume de la baronul Iancu Mustaţa.

În anul 1875 a fost înfiinţată Universitatea germană la Cernăuţi. Biblioteca
Ţării a constituit nucleul Bibliotecii Universitare, care avea, în momentul pre-
dării acesteia universităţii, 15544 volume. Guvernul a achiziţionat mai multe 
bibliotecii particulare, în cea mai mare parte juridice, totalul volumelor se ridica 
în ziua inaugurării Bibliotecii Universitare, 4 octombrie 1875, la 31306 volume. 
Birourile bibliotecii au fost amenajate la primul etaj al edificiului universităţii.
Creşterea totală, până la trecerea bibliotecii sub administraţia românească, era 
de 200 000 volume, anual deci 4650 volume. În 1918, biblioteca deţinea un 
fond de 230 928 volume, iar în anul 1935 - 420 140. Prin încadrarea bibliotecii 
în rândul bibliotecilor universitare şi de studiu austriece, s-a schimbat şi situaţia 
donaţiilor. Astfel, Universităţile austriece, germane şi elveţiene au trimis regulat 
publicaţiile lor, în primul rând tezele de doctorat. Cadrele didactice universitare 
au contribuit şi ele la îmbogăţirea patrimoniului cultural al bibliotecii, între 
aceste am putea nominaliza pe Constantin Tomaşciuc, profesor de procedură 
civilă şi drept comercial la Cernăuţi, fiind şi primul rector al universităţii, donând
bibliotecii 2400 volume. Din anul 1881, biblioteca a beneficiat de prevederile
depozitului legal al tipăriturilor apărute în Bucovina.

În timpul primului război mondial biblioteca a activat în condiţii normale. 
Intenţia autorităţilor austriece de a transporta biblioteca în 18 vagoane, la 
Viena a fost zădărnicită datorită înaltului patriotism de care au dat dovadă 
profesorul Alexe Procopovici, profesorul V. Gheorghiu şi Cornel Topor-Tar-
novieţchi, directorul serviciului Căi Ferate din Cernăuţi, care a refuzat să pună 
la dispoziţie autorităţilor vagoanele necesare.

În urma Unirii Bucovinei cu România, la 28 noiembrie 1918, fostele 
autorităţi austriece au trecut sub noua organizare românească. La 11 august 
1919, Guvernul român a numit un nou director al Bibliotecii Universitare, în 
persoana lui Nicolae (după botez Nectarie) Cotlarciuc, doctor în Teologie şi 
Filosofie, care activase în cadrul bibliotecii încă din anul 1901. Bibliotecarilor
austrieci, ca şi celorlalţi funcţionari de stat, drept condiţii pentru menţinerea 
lor în serviciul Statului român, li s-au cerut prestarea jurământului de credinţă 
faţă de Rege şi Constituţie, precum şi studierea limbii române. Numai o parte 
din ei au rămas să activeze în continuare, iar ceilalţi, în frunte cu directorul 
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Baumhackl, au renunţat la funcţiile lor şi au părăsit Bucovina. Prin Decretul 
Regal din 12 septembrie 1919, Universitatea germană a fost transformată 
în Universitate românească. La 24 octombrie 1920, a avut loc inaugurarea 
solemnă a Universităţii româneşti şi a bibliotecii, la care au luat parte Regele 
Ferdinand, Regina Maria şi Principele Carol, care au rămas profund impre-
sionaţi de bogăţia şi varietatea colecţiei bibliotecii universitare.

Noul director al bibliotecii, Nicolae Cotlarciuc, viitorul mitropolit al Bu-
covinei şi Hotinului, şi-a luat angajamentul, pe lângă obligaţiile ce veneau din 
numirea sa şi ca profesor de Teologie practică la Facultatea de Teologie din 
Cernăuţi, de a pune temelia viitoarei instituţii a bibliotecii. Nicolae Cotlarciuc 
are meritul de a fi organizat Biblioteca Universitară, în cei patru ani ai condu-
cerii sale (1919-1923), într-un institut de înaltă cultură românească. Bogatele 
sale experienţe şi idei de reformă pe tărâmul bibliologiei au fost expuse într-un 
proiect de lege pentru biblioteci, înaintat şi discutat la Adunarea Asociaţiei 
profesorilor universitari din România, care a avut loc în perioada 3-5 iunie 
1922 la Cernăuţi. Mai multe sugestii din acest proiect au fost implementate la 
Biblioteca Universitară din Cernăuţi, dar şi la alte biblioteci din Ţară.

O problemă acută în acea perioadă a fost cea a recrutării personalului 
bibliotecii, rămas prea redus prin plecarea unei însemnate părţi a vechilor 
funcţionari. N. Cotlarciuc a ştiut să adune în jurul său, pe lângă bibliotecari 
mai experimentaţi, şi un grup de tineri bibliotecari. Cadrul de 8 funcţionari 
ştiinţifici, format încă la sfârşitul anului 1919, s-a redus repede prin trecerea
a doi membri la catedre de profesori universitari. Numărul funcţionarilor 
cuprindea: un director, un subdirector, 5 bibliotecari, 5 bibliotecar-asistenţi şi 
6 funcţionari inferiori, reprezentând personalul bugetar. În 1935, personalul 
bibliotecii constituia 14 funcţionari cu studii universitare, 2 funcţionari admini-
strativi şi 7 unităţi tehnice. Biblioteca a beneficiat în anul 1922 de prevederile
legii Depozitului legal din 7 noiembrie a aceluiaşi an.

În perioada interbelică, directori ai bibliotecii au mai fost Constantin Man-
dicevschi şi Eugen Păunel iar între anii 1941-1944, Teodor Bălan. Reputatul 
istoric bucovinean, Ion Nistor, ne relatează faptul că pentru adăpostirea Biblio-
tecii Universitare, condusă şi îmbogăţită prin purtarea de grijă a directorului 
ei, Constantin Mandicevschi, s-a început şi a finalizat construcţia unui palat
după toate cerinţele moderne. Din păcate, noua clădire a bibliotecii a rămas 
neterminată. Biblioteca Universităţii din Cernăuţi devenise mândria cultu-
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rală a Bucovinei, ea fiind, în 1940, a doua bibliotecă a României (prima era
Biblioteca Academiei Române). Tot în acest an, 1940, autorităţile sovietice 
au transferat 35 000 cărţi de drept la Lvov, dar au fost înapoiate în octombrie 
1943. În Gazeta Refugiaţilor (1941), Dimitrie Marmeliuc, în articolul „Ce-am 
părăsit la Cernăuţi”, arată că Biblioteca Universităţii din Cernăuţi era „cea 
mai de preţ, cea mai frumoasă zestre părăsită în acea zi nenorocită de iunie”, 
biblioteca cu sutele de mii de volume, în afară de numeroase incunabule de 
mare preţ, manuscrise şi hărţi geografice, în anul 1942, Biblioteca Universitară
a participat la expoziţia „Bucovina reîntregită”.

Nicolae Cotlarciuc a fost cel care a alcătuit catalogul obiectelor din Buco-
vina, cu prilejul participării Bucovinei la Expoziţia jubiliară de la Bucureşti, 
în anul 1906, expunând piese din tezaurul său artistic şi documentar. El are 
meritul de a fi utilizat pentru prima dată în limba română termenul de „bi-
bliologie”, în anul 1910, atunci când publica articolul Kurze Obersicht Ober 
die rumanische Bibliologie. În opinia sa, noţiunea de „bibliologie” ar fi fost
folosită pentru prima oară de un român, dar în limba germană.

Biblioteca şi Biserica au fost pentru Nectarie Cotlarciuc acele două surse ne-
secate care i-au dat mereu putere de a munci şi a trăi. Galeria bibliologilor români 
ar fi incompletă fără figura Mitropolitului Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei, care
a reuşit să-şi impună personalitatea şi printre ierarhii Bisericii Ortodoxe Române. 
A fost un vrednic slujitor al Altarului şi un cărturar de o aleasă cultură.
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Vrednici compatrioţi

Sergiu C. Ro[ca: O via\= în slujba 
Bisericii [i a neamului

La 6 octombrie 1912, la Şestaci, veche aşezare 
de răzeşi (cărturarul Şerban Cioculescu numea 

răzeşimea „aristocraţia Moldovei”) de la hotarul 
dintre judeţele Soroca şi Orhei, vedea lumina zilei 
Serghie-Sergiu, al şaselea din cei zece copii ai agri-
cultorilor răzeşi Cozma şi Evdochia Roşca. Ca toţi 
fraţii şi surorile lui, a supt odată cu laptele mamei 
iubirea de Dumnezeu şi de Biserică, de neam şi de 
pământul strămoşesc. După clasele primare parcur-
se în satul natal, a absolvit două şcoli cu o poziţie 
prestigioasă în sistemul de învăţământ românesc: 
Seminarul Teologic „Gavriil Bănulescu-Bodoni” 
(1924-1932) şi Facultatea de Teologie (1932-1936), 
ambele din Chişinău. Diploma de licenţă în teolo-

gie, având tema de Drept canonic „Preotul şi politica”, o ia în 1938, primind 
calificativul „cum laudae”. În acelaşi an 1938, se înscrie la doctoratul în Teo-
logie, la disciplina Pastorală şi Catehetică, predată la catedra arhimandritului 
Iuliu Scriban. Subiectul ales: „Predica românească în Basarabia, în perioada 
1818-1918”. Doamne, ce subiect! Să cauţi în hăţişul unui secol de opresiune 
rusească: preoţi prigoniţi, cărţi de cult arse, limba română scoasă din Şcoală 
şi din Biserică, rădăcina vie a românismului, şi unde? în predică, în adresarea 
directă, la persoana I, a preotului către enoriaşi, spre luminare şi învăţătură –  
grea, minunată întreprindere! Mari trebuie să fi fost dorinţa şi preocuparea 
Părintelui Sergiu de a demonstra pe orice cale românitatea provinciei sale na-
tale, de s-a angajat într-o lucrare de asemenea anvergură, cu asemenea grad de 
dificultate. Din păcate, evenimentele care au urmat nu i-au îngăduit să-şi ducă 
la bun sfârşit lucrarea.

În aceeaşi perioadă, între anii 1938 şi 1940, parcurge cu calificativul „ex-
cepţional” cursurile Seminarului Pedagogic Universitar din Chişinău, susţinând 
examenul de capacitate la specialitatea Religie, la Bucureşti, în refugiu. La 17 
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iulie 1939, e hirotonisit diacon 
pe seama bisericii „Sfântul Ale-
xandru” din Chişinău, iar la 19 
decembrie 1941 e hirotonisit preot 
pe seama bisericii „Sfatul Ţării” 
din capitala Basarabiei, fiind de-
taşat, tot atunci, la capela liceului 
chişinăuian „Alecu Russo”, ca 
preot şi ca profesor de Religie, 
unde va funcţiona până în aprilie 
1944. În septembrie 1942, cu 
binecuvântarea Î.P.S. Efrem Tighineanul, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitro-
politul Basarabiei, este ridicat la rangul onorific de iconom. Peste trei decenii,
în februarie 1976, P.F. Iustinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, îi va 
acorda gradul ierarhic de preot iconom stavrofor, pentru activitatea pastorală, 
şi dreptul de a purta crucea patriarhală.

Între anii 1940 şi 1941, este director de studii (supraveghetor de ordine) la 
internatul Facultăţii de Teologie.

Din aprilie 1944, odată cu al doilea refugiu, pentru părintele Sergiu vine o 
vreme de peregrinări. Astfel, până în 1947, a slujit la parohia „Sfântul Nicolae 
Belivacă” din Craiova. În 1948, vine la Bucureşti, întâi la Mănăstirea „Radu 
Vodă”, apoi este detaşat ca preot la capela azilului „Elena Doamna” şi, toto-
dată, va preda Religia la Liceul Industrial de Fete, funcţionând acolo până la 5 
decembrie 1948, când este arestat.

A servit cauzei apărării Bisericii strămoşeşti şi a drepturilor poporului român 
şi printr-o intensă activitate cultural-publicistică. Înzestrarea naturală, solicitată 
de interesul viu pentru tot ce privea provincia natală, România în ansamblu, 
de provocările istoriei acelor vremuri, l-au propulsat în prim-planul gazetăriei 
basarabene.

Student fiind, în toamna anului 1935, este ales preşedintele Societăţii 
Studenţilor Teologi „Petru Movilă”. Conştient că religia este prima formă de 
cultură, se angajează într-o vie activitate social-culturală, impulsionată de In-
stitutul Social Român al profesorului Dimitrie Gusti. Unind forţele studenţilor 
cu cele ale sătenilor, sub auspiciile Astrei Basarabene, înfiinţează în satul natal 
Căminul Cultural „Dr. Fr. Popp”, pe care îl va sprijini în continuare pe tărâm 
cultural şi obştesc-gospodăresc. Răspunde cu avânt iniţiativei Institutului Social 

Părinţii: răzeşii Evdochia şi Cozma Roşca
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Român, Regionala Basarabia, 
participând la patru campanii 
monografice, între 1936 şi 
1939, ocazie cu care studiază 
viaţa satului, în diferitele sale 
manifestărei sociale, cu accent 
pe cele religioase şi spirituale, 
în localităţile Nişcani (Lăpuş-
na), Copanca (Tighina), Vâ-
prova (Orhei), Popeştii de Sus 
(Soroca). Rezultatele cercetă-
rilor le publică în Buletinul 
Institutului Social Român din 
Basarabia, unul dintre aceste 
rezultate fiind substanţialul 

studiu „Problema calendarului îndreptat în satul Nişcani, judeţul Lăpuşna”. 
Prezenţa efervescentă la sărbătorile literar-culturale ale Chişinăului, predicile, 
conferinţele, inclusiv radiofonice, ţinute la Chişinău, la Iaşi şi în alte localităţi 
pe teme patriotice, ca: iubirea de ţară, valorile Patriei, ale provinciei natale, în-
tregesc aria activităţii sale.

Practică publicistica neîntrerupt, din 1932 şi până în 1944, la Chişinău şi la 
Bucureşti, fiind, pe rând, reporter, corector, secretar de redacţie, colaborator şi 
editor al mai multor publicaţii: „Cuvânt moldovenesc”, „Basarabia”, „Gândul 
Neamului”, „Raza”, „Gazeta Basarabiei”, „Zorile”, „Gând basarabean”, „Mi-
sionarul”, „Luminătorul”, „Basarabia, ziarul noii vieţi româneşti”. A mai editat, 
împreună cu studentul teolog Ioan Popovici, săptămânalul „Glasul Tineretului” 
(1933), iar în 1936 scoate revista bilunară „Tribuna Tineretului”, avându-i ca 
redactori pe poetul Sergiu Matei Nica şi pe viitorul preot şi publicist Alexandru 
Bardieru. Istoricul Alexandru Boldur semnalează revista laudativ, subliniind 
caracterul ei creştin şi naţional, acurateţea scrisului, orientarea gândiristă, et-
nografică, în spiritul concepţiei profesorului şi filosofului Nichifor Crainic. Din
acea perioadă se detaşează, prin ardenţa scrisului, de gazetăria din anul ocupării 
Basarabiei, 1940-1941, şi de după eliberarea provinciei. În refugiu, în publicaţia 
„Raza”, editată la Bucureşti de prietenul şi colegul de luptă, ulterior şi de suferinţă 
carcerală, Preotul Vasile Ţepordei, militează pentru dezrobirea Basarabiei, a 
celorlalte pământuri româneşti răpite de U.R.S.S. în 1940: mai mult de jumătate 

Readactori ai ziarelor „Raza” şi „Basarabia”, de la 
stânga: preotul Vasile Ţepordei, prof. Grigore Filip-
Lupu, dr. Sabin Popescu-Lupu, preotul Sergiu Roşca
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din Bucovina şi plasa Herţa din judeţul moldovenesc Dorohoi, iar din 30 august 
1940 şi nordul Transilvaniei, ocupat de Ungaria. După eliberarea meleagurilor 
natale, revenit la Chişinău, este numit redactor la „Basarabia”, ziarul noii vieţi 
româneşti”, editat de Ministerul Propagandei Naţionale, din ordinul expres al 
Mareşalului Ion Antonescu. Va scrie în paginile lui până la sfârşitul lunii martie 
1944, când începe calvarul celui de al doilea refugiu.

Pe lângă numeroasele articole din această perioadă datează şi câteva studii am-
ple, cum ar fi acela deja citat, „Problema calendarului îndreptat”, apoi „Calendarul 
gazetei Cuvânt Moldovenesc”, întocmit împreună cu prof. Leon Boga (1940), eseul 
„Tragedia satelor şi oraşelor basarabene” (1943), iar mai târziu, în 1986, monografia-
culegere „Vasile Ţepordei, Scrieri alese”, alcătuită împreună cu preotul Gheorghe 
Cunescu şi predată, în manuscris, la Biblioteca Academiei Române. Lucrarea a 
văzut lumina tiparului la Editura Flux din Chişinău în anul 2005.

Publicistica sa e semnalată favorabil. Am ales spre ilustrare un citat din 
articolul „Noua generaţie basarabeană”, publicat de Nichifor Crainic în „Gân-
direa” din 10 decembrie 1942: „Noua generaţie, modelată în spiritul Patriei, s-a 
încorporat instinctiv în concepţia naţionalistă. E integral românească [...] Con-
ştiinţa acestei generaţii noi, în care bate întreaga conştiinţă a românismului, se 
rosteşte, în scris, prin gazeta „Raza”, care apare la Chişinău. Scrisul unui Vasile 
Ţepordei, cel dintâi gazetar al noii generaţii, scrisul poetului Sergiu Matei Nica, 
al lui Sergiu Roşca şi al tuturor celorlalţi colaboratori, sunt imnuri ţâşnite din 
inimă către ziua de mâine, către veacul de mâine al Basarabiei”.

În 1943, cu arhiepiscopala binecuvântare a Î.P.S. Efrem Tighineanul, primeşte 
Gramota Mitropolitană pentru activitatea publicistică, distincţie echivalentă cu 
un premiu prestigios. Între anii 1936 şi 1944, a făcut parte din Sindicatul Ziariş-
tilor Români din Basarabia şi din Asociaţia Presei Româneşti din Basarabia, iar 
în 1942 devine membru al Societăţii Scriitorilor şi Publiciştilor din Basarabia, 
toate trei instituţii încetându-şi existenţa în 1944.

În publicistica sa – una angajată, de angajare totală, fără drămuire – Părintele 
Sergiu s-a prezentat nu doar un cronicar pasionat şi conştiincios, ci, în primul 
rând, s-a afirmat ca un intelectual autentic, un om de idei, de convingeri, de-
votat idealului naţional. Nici nu putea fi altfel în anii când viaţa nu îngăduia 
pasivitatea şi nepăsarea, când impunea un ritm trepidant şi cerea răspunsuri la 
dramaticele provocări ale istoriei, obligându-te să te grăbeşti a spune ce ai de 
spus. Ca publicist tribun al Basarabiei româneşti, ca fiu al ei, s-a identificat cu
soarta provincviei sale, a ţării în ansamblu, şi a mers cu istoria spre marile ei 



LUMINĂTORUL42 Nr. 1

ţeluri: credinţa, libertatea, reîntregirea ţării şi a neamului.
Este arestat la 5 decembrie 1948. A fost purtat prin închisori, fără a fi judecat,

a fost întemniţat la Văcăreşti şi la Jilava, a cunoscut înfometarea, bătăi sălbatice, 
batjocura. Om dint-o bucată, de o discreţie şi modestie rar întâlnite, nu-i place 
să vorbească despre cele îndurate în perioada aceea, când programul K.G.B-ist 
de lichidare, prin sistemul carceral, a elitelor României, a valorilor din toate 
domeniile ale ţării, era aplicat periodic, cu o cruzime patologică. Alături de 
ţărani şi de muncitori, de preoţi, de învăţători, a cunoscut în detenţie mari per-
sonalităţi, ca generalii Iosif Iacobici, fost şef de stat-major, Octav Stavrat, fost 
guvernator al Basarabiei, Leonid Mociulschi, comandant pe Frontul de Răsărit; 
miniştri, ca generalul David Popescu, filosoful Ion Petrovici, ctitorul Facultăţii 
de Teologie din Chişinău, Atta Constantinescu; înalţi funcţionari publici, ca 
Gherman Pântea, Vladimir Chiorescu, Constantin Popoiu; poeţi şi publicişti, 
ca Sergiu Matei Nica, Andrei Ciurunga şi alţii, şi alţii – mulţi. L-a ajutat să nu 
se lase înfrânt forţa credinţei şi a culturii, ca suport al libertăţii sale interioare 
şi al invulnerabilităţii în faţa grelelor încercări.

În interminabilele, ucigătoarele interogatorii, i se cere, printre altele, să în-
groaşe actul de acuzare la adresa unui alt preot deţinut, Vasile Ţepordei. Mai 
mult, i se condiţionează astfel uşurarea propriei situaţii. Pe cei doi preoţi îi 
lega o prietenie veche, începută în Seminarul de la Chişinău şi în redacţiile 
publicaţiilor basarabene, prietenie continuată în refugiu, apoi la penitenciar şi 
rămasă indestructibilă până la sfârşit, când Părintele Vasile a plecat la Domnul. 
Dar nimic, nici chiar promisiunea eliberării, nu l-ar fi putut determina pe omul
de caracter, care este Părintele Sergiu, să-şi trădeze prietenul. Aşa s-a ajuns 
la situaţie insolită că, în loc să se apere pe sine, Părintele Sergiu îl apăra pe 
„banditul” Vasile Ţepordei. Mai important decât propria libertate era adevărul: 
nu putea subscrie la minciunile fabricate de poliţiile politice sovieto-române 
„înfrăţite”. De altfel, curând după aceea, Părintele Vasile va fi preluat făţiş de 
sovietici, judecat de ei şi deportat în ţinuturile transpolare. Am convingerea că 
nici dacă nu ar fi fost vorba de un prieten, Părintele Sergiu nu şi-ar fi apărat 
pielea prin acuzaţii false.

Tot timpul cât au fost reţinuţi împreună, la fosta miliţie a Capitalei şi la în-
chisoarea Văcăreşti, cei doi prieteni, preoţii Vasile Ţepordei şi Sergiu Roşca, 
s-au rugat laolaltă pentru sănătatea şi grabnica eliberare a colegilor de sufe-
rinţă. Rămas singur la Jilava, după deportarea în U.R.S.S. a Părintelui Vasile, 
Părintele Sergiu a continuat să se roage pentru ceilalţi. Mai mult, un cunoscut 
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publicist ieşean, Adrian Pascu, a adresat celor din celula lor, în număr de 50-60 
– într-o singură încăpere! – rugămintea să păstreze duminica o fărâmă din raţia 
de pâine şi să o dea spre sfinţire Părintelui Sergiu. Aşa au avut anafură în toate 
duminicile.

Profesorul universitar şi filosoful Ion Petrovici, aflând într-o convorbire că 
interlocutorul său este basarabean, i-a spus: „Dragă Părinte, să ştii că eu am 
iubit mult această provincie şi am stăruit să se înfiinţeze acolo Facultatea de 
Teologie, fiind ministru al Învăţământului. Când vei ieşi din închisoare, să ci-
teşti cuvântarea pe care am ţinut-o la inaugurarea cursurilor acelei facultăţi, în 
toamna anului 1926, publicată în revista dumneavoastră de acolo, Luminătorul!”. 
Ceea ce Părintele Sergiu a şi făcut. Odată eliberat, a găsit numărul respectiv de 
revistă, din 15 noiembrie 1926, şi a citit cuvântarea. Spune acolo Ion Petrovici: 
„V-aţi aruncat în braţele Mamei (la 27 martie-9 aprilie 1918, I.S..) atunci când 
România era la pământ şi nu putea ispiti pe nimeni. Eu am crezut întotdeauna 
că sufletul moldoveanului basarabean a ieşit întreg din grelele încercări la care a 
fost supus timp de mai bine de o sută de ani. Când am vizitat Mănăstirea Putna, 
care e plină cu odoare de preţ, egumentul îmi arată o Evanghelie pe pergament, 
scrisă cu o substanţă bună, care, cu toate că a stat într-o fântână cu apă mulţi 
ani, fiind aruncată acolo, spre a nu fi găsită de tătari, a fost scoasă totuşi intactă 
şi nealterată. Basarabia a fost ca şi această Evanghelie. A stat o sută de ani în 
mlaştină şi a ieşit curată”. Nu prevedea atunci filosoful ce mlaştină ucigătoare 
avea să vină în 1940-1941 şi din 1944 încoace!..

După trei ani şi jumătate de detenţie exterminatoare, fără o sentinţă de con-
damnare, Părintele Sergiu a fost, în sfârşit, judecat la 25 mai 1952. La proces, 
printre alţii, l-a apărat fostul său preofesor de la Facultatea de Teologie din 
Chişinău, preotul şi scriitorul Gala Galaction. Cuvintele de preţuire la adresa 
fostului său student ale venerabilului preot au contribuit la dictarea celei mai mici 
pedepse din legea după care s-a făcut judecata: trei ani şi jumătate de temniţă, 
degradare civilă pe timp de zece ani şi confiscarea averii. Şi-a avut importanţa ei 
şi pledoaria curajoasă a Părintelui Sergiu însuşi, prin care a combătut acuzaţiile 
aduse, arătând că, prin articolele sale, n-a făcut altceva decât să apere Biserica 
strămoşească şi drepturile Neamului Românesc. Totodată, n-a ezitat să declare 
ferm că nu îi este frică decât de Dumnezeu şi de conştiinţa sa, căreia nu are 
nimic a-i reproşa în legătură cu cele scrise.

După eliberarea din detenţie, la 21 ianuarie 1953, şi încheierea celor aproape 
doi ani de domiciliu obligatoriu, este încadrat, la cerere, în parohia Poienarii-
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Vulpeşti, filiala Ciocănari, din Arhiepiscopia Bucureştilor, apoi la parohia Tamaş-
Ilfov, unde va funcţiona până în 1967, când se va transfera la Bucureşti, întâi la 
parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” (1968-1972), apoi la Parohia „Adormirea 
Maicii Domnului”, Militari I, până în 1972, anul pensionării la cerere. Dar, la 
solicitarea parohului respectivei biserici, va continua să oficieze.

În plus, în perioada de până în 1990 şi, evident, după acel an de răscruce, 
Părintele Sergiu şi-a făcut o datorie de suflet, preoţească şi patriotică, din a-şi 
aduce contribuţia, ca parte a extraordinarei generaţii de preoţi: Vasile Ţepordei, 
Dimitrie Balaur, Anatolie Brumă, Galaction Buruiană, Gheorghe Cunescu, Vasile 
Prisăcaru, Ioan Timuş, Anatolie Lefter, Petru Solomon, Timotei Brânză ş.a. şi de 
laici basarabeni: Grigore Filip-Lupu, Alexandru Chiriac, Nicolae Radu Halippa, 
Tatiana Găluşcă, Nicolae Şchiopu, Gheoghe Sârbu, Nina Gorceag, Nicanor 
Jereghie, Elena Anton, Vasile Harea, Alexandru Niculescu, Vlad Dumbravă, 
Toma Istrati, Victor Livezeanu, Iulia Scutaru-Cristea, Nicolae Istrati ş.a. – şi 
în primul, şi în al doilea caz, m-am mărginit la câteva nume, pe când ele sunt 
mult mai multe – care au ţinut permanent Basarabia „în regim de actualitate”. 
Pentru aceasta, orice prilej era bun: comemorarea unor personalităţi, evocarea 
unor evenimente, însă permanenţa au constituit-o hramurile a două mari şcoli 
chişinăuiene: Întâmpinarea Domnului, la 2 februarie, hramul Seminarului 
Teologic, şi Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, la 21 noiembrie, hramul 
Liceului Eparhial de Fete. Erau ocazii de pomenire – atunci, ca şi acum, tradiţia 
continuă, deşi, între timp, mulţi s-au mutat la Domnul – a profesorilor şi elevilor 
acelor şcoli, dar şi a unor personalităţi din afara lor, în primul rând, a făurito-
rilor Marii Uniri din 1918. Încât creştineasca prohodire căpăta şi o importantă 
conotaţie de lecţie de istorie, o istorie care nu se învaţă la şcoală. Răspunsurile 
la slujba de pomenire le dădea şi le mai dă, chiar dacă vocile sunt mai puţine 
şi mai tremurătoare, Corul „Limba Noastră” al fostelor eparhialiste şi foştilor 
seminarişri, dirijat de profesorul Nicolae Istrati. Trebuie să mai spun că aceşti 
preoţi ai noştri au socotit de datoria lor să petreacă pe ultimul drum, fără nici o 
pretenţie bănească, pe basarabenii adormiţi întru Domnul, fie că erau oameni 
însemnaţi, fie că erau anonimi.

Gazdă binevoitoare şi neînfricată ne era biserica „Precupeţii Noi”, cu neuitatul 
ei paroh Nicolae Cosma, coborâtor din neamul lui Creangă, din dreapta Prutu-
lui, însă şcolit la Chişinău, în stânga râului durerii noastre. Gazdă binevoitoare 
ne este şi azi biserica „Precupeţii Noi”, cu preoţii ei Gheorghe Comănescu şi 
Gheorghe Holbea.
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După eliberarea din de-
tenţie, timp de patru decenii, 
Părintele Sergiu n-a mai scris. 
Şi-a reluat activitatea publi-
cistică după decembrie 1989, 
când a putut să se exprime 
liber, colaborând la revistele 
„Magazin istoric”, „Pro Ba-
sarabia şi Bucovina”, „Vesti-
torul Ortodoxiei” (Bucureşti), 
„Telegraful Român” (Sibiu), 
„Literatura şi Arta”, „Ţara”, 
„Alfa şi Omega”, „Lumină-
torul” (Chişinău).

Cum rolul de spectator nu i s-a potrivit niciodată, s-a întors în miezul acţiunii. 
Este membru fondator şi, ulterior, membru de onoare al Asociaţiei Culturale Pro 
Basarabia şi Bucovina, înfiinţată la Bucureşti, în ianuarie 1990, pe care a spri-
jinit-o în toate acţiunile ei. A participat la simpozioane, conferinţe, congrese la 
Bucureşti, Iaşi, Craiova, Chişinău, oriunde avea posibilitatea să asculte părerile 
altora şi să şi le expună pe ale sale în privinţa pământului iubit al Basarabiei. 
La primul Congres Mondial al refugiaţilor şi descendenţilor acestora din teri-
toriile româneşti ocupate de fosta U.R.S.S., care s-a ţinut la Iaşi între 30 iunie 
şi 2 iulie 1995, a făcut o substanţială expunere cu subiectul „Presa românească 
din Basarabia în timpul celor două refugii”. La Chişinău, a fost prezent la mai 
multe ediţii ale sărbătorii „Limba noastră” şi la Conferinţa Internaţională „Pactul 
Molotov-Ribbentrop şi Basarabia”, din 26-28 iunie 1991, organizată la nivel 
parlamentar, unde a rostit un mult apreciat cuvânt.

La 27 martie 2006, cu ocazia închiderii Lunii Basarabiei, sărbătoare tradiţio-
nală, în organizarea Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Părintele 
Sergiu a urcat pe scenă, La 93 de ani trecuţi, a stat drept ca un stejar în faţa unei 
săli electrizate şi a vorbit despre semnificaţia evenimentului petrecut în urmă 
cu 88 de ani. În ţinuta lui, în vorba lui curgătoare şi fermă, era o fascinantă îm-
binare de preot răsăritean, calată pe sufletu-i curat, tare, dârz de răzeş. Părintele 
Sergiu a făcut nu numai o evocare a gloriosului eveniment din 1918, care a fost 
Întregirea României, ci a vorbit şi despre importanţa cunoaşterii şi neuitării 
trecutului, acum, când istoria nu mai înseamnă aproape nimic pentru cei care 

Împreună cu P. F. Părinte Patriarh Teoctist, Biserica 
Precupeţii Vechi, Bucureşti, 27.06.2005
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trăiesc numai în prezent, când se constată, cam peste tot în lume, o patologie 
a memoriei, prin această „adormire” în prezent şi căutare în viitorul imediat, 
cu ignorarea trecutului. Prin cuvântarea sa liberă, înflăcărată, Părintele Sergiu 
ducea mai departe gândul cronicarului „Miron Costin: „Nemurirea oamenilor 
s-ar stinge de nu ar avea în cuget lucrurile trecute”.

Prin tot ce a făcut Părintele Sergiu, a luminat căi, a ajutat pe semeni să se 
apropie de adevărurile fundamentale ale moralei creştine, fiind el însuşi o per-
sonalitate de prim-plan, care îşi onorează provincia natală şi ţara.

Iulia SCUTARU

(Din articolul „Din drama Basarabiei”, care 
prefaţează volumul Preot Sergiu C. Roşca, Basa-
rabia, pământul misiunii noastre, Editura Univer-
sitară, Bucureşti, 2006)

Din partea „Luminătorului”

În „Luminătorul” nr. 6, 2006 (p.8-9) a fost publicată predica „De ziua 
Naşterii Mântuitorului” a preotului Sergiu C. Roşca, basarabean de origine, 
care, în virtutea destinului hărăzit de Dumnezeu, a ajuns în deloc dorita pos-
tură de refugiat şi, din anii ‚40 ai secolului trecut, vieţuieşte „de cealaltă parte 
a Prutului”, adică foarte aproape şi, totodată, departe de casa părintească, 
de ai săi, îndurând cu o demnitate şi bărbăţie demne de respect şi admiraţie 
toate suferinţele ce i-au fost date de Cel de Sus întru desăvârşirea sa...

În acest număr al revistei ne-am îndeplinit promisiunea dată atunci de a 
vă povesti mai amănunţit despre viaţa şi activitatea acestui venerabil preot, 
care, în orice împrejurări l-a plasat destinul de-a lungul anilor, totdeauna 
şi-a reprezentat baştina cu toată responsabilitatea omenească şi preoţească, 
astfel încât poate servi drept exenplu demn de urmat de către tinerii slujitori 
ai Bisericii. 
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Bogdan I. STANCIU

Evolu\ia [i moartea  
pseudo-teoriei lui Darwin

Dezastrele pe care darwinismul le-a adus umanităţii

În urmă cu aproape 5000 de ani, in ţinuturile bogate ale Orientului Mij-
lociu, în Mesopotamia, religiile păgâne erau dominante. Aceste culturi 
păgâne au generat o serie de mituri şi superstiţii privind originea vieţii şi 

a Universului. Unul dintre aceste mituri era cel al evoluţiei: conform poemului 
sumerian „Enuma Elish” viaţa a apărut în mod spontan în apă, apoi speciile au 
evoluat din una în alta. În mitologia sumeriană, oamenii şi zeii au apărut prin 
amestecul apei dulci cu apa sărata etc. 

Mulţi ani mai târziu, mitul evoluţiei a fost preluat de către o alta civilizaţie 
păgâna: Grecia antica. Unii filosofi greci, care se numeau materialişti, nu ac-
ceptau decât existenţa materiei şi o considerau ca fiind sursa originară a vieţii. 
În consecinţă, ei au apelat la mitul evoluţiei moştenit de la sumerieni, pentru a 
explica apariţia organismelor vii. 

Anaximandru (610-546 î.Hr.) credea că animalele au apărut din mare, dato-
rita căldurii solare. După Empedocle (483-423 î.Hr.), viaţa s-a născut din mâlul 
încalzit din care au ieşit segmente de fiinţe vii, membre izolate, ochi fără cap 
iar fiinţele vii se obţineau prin asocierile întâmplătoare ale acestora.

Democrit (460-370 î.Hr.) considera ca omul s-a plămădit, ca un viermişor, 
din mâl. Aristotel (384-322 î.Hr.) considera ca s-a trecut spontan de la neviu 
la viu prin elemente intermediare şi că plantele sunt verigi intermediare între 
obiectele neînsufleţite şi animale. Teofrast din Eresos (370-287 î.Hr.) credea că 
plantele se pot metamorfoza spontan. Lucreţiu (98-55 î.Hr.) afirma că speciile 
au apărut prin combinarea întâmplătoare a unor elemente [1]. 

Astfel, Grecia antică a devenit punctul de joncţiune al filosofiilor privind
mitul evoluţiei. Aceste concepţii, provenind de la culturi idolatre, au fost iterate 
în lumea modernă începând cu secolul XIII. 

Unii intelectuali europeni, influenţaţi de curente filosofice greceşti, au adoptat 
în consecinţă materialismul, cu un punct comun: se pronunţau ferm împotriva 
oricărei idei de religie monoteistă. Albertus Magnus (1193-1280) era convins 
că plantele pot trece dintr-o specie în alta sub influenţa solului, a nutriţiei sau 
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a altoirii . Filosofii medievali încercau sa 
obţină şoareci din făină de grâu şi cârpe 
murdare. Buffon (1707-1788) presupunea 
că din putregai se pot naşte tenii, omizi şi 
gândaci. Diderot (1713-1784) credea că vie-
tăţile apar spontan prin combinaţii chimice 
întâmplătoare. Lamark (1744-1829) consi-
dera că vietăţile au apărut spontan şi apoi 
au evoluat de la simplu la complex. Cabanis 
(1757-1808) aprecia că materia în mişcare 
produce forme de viaţă [1].

Cartea „Sistemele naturii” (1770) a lui 
Jean Baptiste Mirabaud (1723- 1789), anti-
clericală şi anticreştină, explicit atee, este so-
cotită principala sursă a ateismului modern, 
iar biologul francez Jean Baptiste Lamarck 
(1744-1829) a fost prima persoană care a 

oferit o versiune detaliată a teoriei evoluţiei. Teoria lui Lamarck, repudiată mai 
târziu, afirma că fiinţele vii au evoluat unele din altele, prin variaţii graduale, 
de-a lungul timpului. 

Charles Darwin (1809-1882) a reluat şi popularizat viziunea lui Lamarck 
într-o formă puţin schimbată. Darwin şi-a prezentat teoriile în Anglia anului 
1859, odată cu publicarea lucrării sale „Originea speciilor prin selecţie naturală, 
sau conservarea raselor favorizate în lupta pentru existenţă”. Darwin afirma,
reluând miturile antice, că viaţa ar fi apărut  „de la sine „ din materie nevie (prin 
procesul numit „generaţie spontanee”) adăugând că toate speciile ar fi evoluat
prin pur hazard, dintr-un strămoş comun, de-a lungul timpului.

În 1871, Charles Darwin a publicat o alta carte, „Descendenţa omului”, în 
care afirma că omul descinde dintr-un mamifer păros, cu coadă şi urechi ascuţite, 
care trăia în copaci. Ca şi la precedenta lucrare, autorul n-a fost în stare să ofere 
vreo dovadă care să-i susţină afirmaţiile; în schimb, a avansat câteva scenarii 
imaginare. Aceste aserţiuni ale lui Darwin nu aveau un fundament ştiinţific, şi 
în consecinţă nu au fost primite de către oamenii de ştiinţă din vremea sa.

Biochimia a arătat că viaţa este mult prea complexă pentru a apărea prin 
hazard, cum susţinea Darwin, iar formarea întâmplătoare chiar a celei mai sim-
ple molecule proteice este imposibilă; cu atât mai puţin a unei celule întregi.  

Sfânta Treime
Şcoala Novgorod, sec. XIV
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Paleontologii, în special, erau conştienţi că întreaga teorie era de fapt o plăsmui-
re a imaginaţiei sale, întrucât arhiva fosiliferă contrazicea afirmaţia că fiinţele 
vii ar fi întreprins un proces evolutiv de la stadii primitive la stadii complexe. 
Nu exista urme ale unor forme intermediare, pe care Darwin se aştepta să le 
găsească şi care să fi făcut trecerea de la o specie la alta.

Acum mai bine de un secol, Louis Pasteur a demonstrat experimental că non-
viaţa nu poate crea viaţă. De la celebrul bacteriolog încoace, e universal acceptat 
faptul că un organism viu apare întotdeauna dintr-o forma de viaţă similară. 
[18] Pe scurt, teoria lui Darwin era lipsită de o bază ştiinţifică. În ciuda acestor 
fapte, ea a căpătat în scurt timp o largă susţinere. Însă nu în lumea ştiinţifică, 
ci în cercurile politice ale puterilor dominante, care i-au înţeles implicaţiile 
ideologice şi le-au folosit ca justificare pentru politica lor imperială. 

Teoria rasială „marca” Darwin.
Darwin şi-a clădit întreaga teorie evoluţionistă pe conceptul „luptei pentru 

supravieţuire”. Conform spuselor sale, un conflict încrâncenat, o luptă sânge-
roasă domina lumea naturii: cel puternic câştigă întotdeauna în faţa celui slab, 
asigurându-şi astfel supravieţuirea şi dezvoltarea. El susţinea că acest conflict
există şi în cazul raselor umane şi chiar şi-a folosit conceptele pentru a explica 
progresul societăţii. Indignat de grija pe care oamenii o arătau faţă de bolnavi, 
a afirmat că „oricine s-a ocupat de reproducerea animalelor domestice ştie, 
fără doar şi poate, cât poate fi de dăunătoare rasei umane această perpetuare 
a fiinţelor debile” [3].

Darwin credea că unele rase sunt mai evoluate, şi de aceea mai avansate, în 
timp ce pe altele le considera ca fiind la acelaşi nivel cu maimuţele. Chiar sub-
titlul cărţii „Originea speciilor prin selecţie naturală sau conservarea raselor 
favorizate în lupta pentru existenţă” vădeşte limpede viziunile sale pe care, 
în termenii de azi, le putem numi rasiste. După el, rasa umană superioară era 
cea europeană - albă; rasele africane şi asiatice pur şi simplu pierdeau în lupta 
pentru supravieţuire. Darwin a mers şi mai departe, sugerând că, într-un sfârşit, 
aceste rase vor fi total anihilate. „Într-un viitor nu prea îndepărtat (măsurat în 
secole) rasele umane civilizate aproape sigur vor extermina şi înlocui rasele 
sălbatice din lume. În acelaşi timp maimuţele antropomorfe vor fi fără îndoiala 
exterminate”. [4]

Cum arată această luare de poziţie, Darwin era un rasist convins, crezând 
în superioritatea omului alb şi în faptul că omul alb mai întâi va înrobi, apoi va 
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eradica aşa-numitele rase inferioare. Ideile sale au găsit teren; în vremea sa, 
omul alb era în căutarea unei teorii care să-i îndreptăţească acţiunile.

Filosofia colonialismului
Începând cu finele sec. al XV-lea, europenii au început să colonizeze di-

ferite părţi ale lumii. Primii colonizatori au fost spaniolii, sub îndrumarea lui 
Cristofor Columb. În scurt timp, conchistadorii spanioli au invadat America 
de Sud, înrobind popoarele băştinaşe, care erau în general paşnice. Provinciile 
Americii de Sud, bogate în aur şi argint, au fost prădate de europeni; iar cei care 
au încercat să se opună au fost măcelăriţi. După spanioli, portughezii, olandezii 
şi apoi englezii au luat parte la „competiţia” colonizărilor. 

În sec. al XIX-lea, Marea Britanie devenise cel mai mare imperiu colonial 
al tuturor timpurilor. Din India şi până în America Latină, Imperiul Britanic ex-
ploata intensiv resursele naturale, pentru propriile sale interese. Desigur, aceste 
puteri colonizatoare nu doreau să rămână în istorie drept jefuitoare, astfel că au 
căutat o îndreptăţire pentru această exploatare. Justificarea a fost de a etichita
oamenii exploataţi drept primitivi, de era cu putinţă, chiar animale.

Astfel de aserţiuni au fost prezentate pentru prima oară în perioada timpurie 
a colonizărilor, pe vremea călătoriilor lui Columb în America. Afirmând că 
băştinaşii nu erau cu adevărat fiinţe umane, ci o specie animală dezvoltată, 
colonizatorii spanioli căutau să justifice sclavagismul. Totuşi, acest argument 
nu a avut prea mulţi susţinători, din moment ce, în acea perioadă, europenii 
credeau că toţi oamenii au fost creaţi egali de către Dumnezeu şi că provin 
dintr-un strămoş comun – Adam.

Situaţia este mult schimbată în sec. al XIX-lea. Odată cu dezvoltarea doc-
trinelor materialiste, oamenii au început să ignore faptul că au fost creaţi de 
Dumnezeu. Acesta a fost momentul naşterii teoriei rasiale moderne, a cărei 
pretinsă bază ştiinţifică era chiar teoria evoluţiei a lui Darwin

Antropologul indian contemporan Lalita Prasad Vidyarthi (1931 - 1985) 
explica modul cum teoria lui Darwin a impus rasismul în ştiinţele sociale. „Teo-
ria lui Darwin” a supravieţuirii celui mai bun, a fost călduros primită de către 
sociologii vremii, iar ei credeau că omenirea a atins nivele evolutive diferite 
culminând cu civilizaţia omului alb. În a doua jumătate a sec. XIX, rasismul 
era acceptat ca realitate de către majoritatea oamenilor de ştiinţă”. [19]

Cu asemenea viziuni rasiste, Darwin a furnizat un suport solid politicilor 
de colonizare ale puterilor europene. Imperialismul Angliei victoriene a ales 
teoria darwinistă drept „bază stiinţifică” şi îndreptăţire.
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Scandalul „Omului de Piltdown”
Unul dintre cele mai interesante exemple privind modul în care teoria evo-

luţiei a inspirat imperialismul britanic este scandalul „Omului de Piltdown”. În 
1912, un craniu ciudat a fost descoperit în oraşul Piltdown din Anglia. Charles 
Dawson (1864-1916), arheologul care l-a descoperit, împreuna cu echipa sa şi 
cu Arthur Keith (1866-1955), cunoscut savant evoluţionist britanic, au susţinut 
că fosila provenea de la o fiinţă pitecantropoidă. Dawson şi Keith au accentuat 
un aspect important: capacitatea craniană era similară cu a omului modern, în 
timp ce maxilarul prezenta caractere de maimuţă. Craniul omului de Piltdown 
a devenit astfel obiectul unei mândrii naţionale pentru englezi. Din moment 
ce craniul fusese descoperit în Anglia, în mod firesc trebuia să aparţină unui 
strămoş al britanicilor. Capacitatea mare a craniului indica, se presupunea, un 
nivel evolutiv superior faţă de alte rase, confirmând astfel superioritatea „minţii 
englezeşti”. E lesne de înţeles entuziasmul cu care a fost primită în cercurile 
ştiinţifice descoperirea fosilei de Piltdown în Anglia. Ziarele anunţau vestea 
pe prima pagină, iar guvernul britanic l-a onorat pe Arthur Keith cu titlul de 
Cavaler, în semn de recunoştinţă pentru munca sa.

Binecunoscutul paleontolog evoluţionist contemporan Don Johansson de 
la Institutul pentru Originile Umane, explica legătura dintre omul de Piltdown 
şi imperialismul britanic astfel: „Descoperirea omului de Piltdown era foarte 
eurocentric; nu numai craniul de Piltdown denotă superioritate, dar şi englezii 
erau astfel superiori altora”. [6]

Inspiraţia pe care craniul de Piltdown o oferea englezilor a durat aproape 40 
de ani. În 1953, savantul Kenneth Oakley (1911-1981) de la British Museum 
a cercetat în detaliu fosila şi a dezvăluit faptul că aceasta reprezenta, de fapt, 
cel mai mare fals de până atunci al secolului XX. Fosila fusese falsificată prin 
ataşarea unei mandibule de urangutan la un craniu uman!

Radio Londra a anunţat acest fapt cu uimire: „...una dintre cele mai cunos-
cute fosile din lume a fost descoperita ca fiind o cacealma. Acum 40 de ani,
descoperirea sa a fost senzaţională; astăzi vine vestea şocantă: aceasta este 
„talharie fosiliferă” ” Pentru evoluţionisti, scandalul „omului de Piltdown” a 
fost doar un început. În anii următori, alte cranii au fost prezentate drept dovezi 
ale existenţei unor ipotetici strămoşi ai omului, însă mai târziu, fiecare dintre
ele s-au dovedit fie fraude, fie intrerpretări greşite. În ciuda acestui fapt, evolu-
ţioniştii au mers şi mai departe şi au prezentat fosile a ceea ce s-a dovedit a fi
cimpanzei, urangutani şi chiar porci (!) drept strămoşi ai omului. Totuşi, de-a 
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lungul timpului, ei au trebuit să renege aceste fosile, cărora le dăduseră nume 
precum Sinanthropus, Ramapithecus sau Hesperopithecus. 

Povestea „omului de Piltdown” oferă o simbolică indicaţie privind modul în 
care imperialismul englez şi-a găsit o fundaţie solidă în teoria evoluţiei.

Ideologia nazistă şi teoria evoluţiei
Nazismul s-a născut în urma haosului politic pe care Germania l-a trăit după 

primul război mondial. Conducătorul Partidului National Socialist, Adolf Hitler, 
om cu o fire deosebit de ambiţioasa, împărtăşea tranşant credinţa în superioritatea 
rasei germanice, sau ariene, faţă de celelalte rase. Visul sau era ca rasa ariană 
să cucerească în scurt timp lumea, stabilind un imperiu de 1000 de ani. Hitler a 
găsit susţinere ideologica şi „bază ştiinţifică” pentru propriile sale teorii rasiste în 
lucrările istoricului german Heinrich von Treitschke (1834-1896) care, puternic 
influenţat de teoria lui Darwin, afirma: „Naţiunile nu pot evolua decât printr-o 
lupta acerbă, similară conceptului de „lupta pentru supravieţuire„” [7]

Hitler s-a inspirat şi el din conceptul lui Darwin de „lupta pentru existenţă”. 
Numele faimoasei sale cărti „Mein Kampf” („Lupta mea”) era o expresie clara 
a concepţiilor sale darwiniste. Într-adevar, Hitler, asemenea lui Darwin, socotea 
rasele non-europene nimic mai mult decât maimuţe evoluate: „Scoateţi germanii 
nordici şi nu va rămâne nimic altceva decât un dans al maimuţelor”. [8]

Viziunea evoluţionistă a naziştilor avea ca idee centrală conceptul de euge-
nie. Eugenia înseamnă îmbunătăţirea rasei umane prin îndepărtarea indivizilor 
bolnavi incurabil sau cu handicap. Crescând procentul indivizilor sănătoşi, rasa 
umană putea fi îmbunătăţită în acelaşi fel în care puteau fi ameliorate diferite
specii de animale prin împerecherea exemplarelor cele mai sănătoase.

Dar eugenia era o consecinţă firească a darwinismului. Unul dintre pionierii 
eugenismului, britanicul Sir Francis Galton (1822-1911) era văr cu Charles 
Darwin! Galton şi-a fundamentat ideile pe teoriile vărului său la începutul 
secolului XX, când teoria lui Darwin a fost îmbrăţişată cu toata încrederea de 
ştiinţă şi de presă. Broşurile de popularizare ale acestui straniu tip de ştiinţă 
afirmau că „Eugenia este dirijarea conştientă a evoluţiei umane” nelăsând loc 
de îndoială asupra înrudirii între darwinism şi eugenism. [6]

Primul care a susţinut şi promovat eugenia în Germania a fost Ernst Haeckel 
(1834-1919), cunoscutul biolog evoluţionist, autor al „teoriei recapitulării”, care 
susţinea faptul că embrionii unor specii diferite seamănă intre ei. („Ontogenia 
repeta filogenia”).
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Mai târziu s-a descoperit că Haeckel a măsluit probele pe care le folosise în 
susţinerea teoriei sale: el falsificase desenele, în aşa fel încât să prezinte embrioni 
de peşte, găina şi om ca fiind foarte asemănători. Haeckel însuşi a mărturisit 
ulterior că desenele sale nu reprezentau realitatea, întrucât ignorase deliberat 
unele părţi ale embrionilor, prezentând distorsionat altele [9]. 

Falsificatorul Haeckel a susţinut, de asemenea, propaganda eugenică. El 
sugera ideea că nou-născuţii cu deficienţe, în general persoanele cu handicap 
fizic sau mental şi purtătorii de boli ereditare să fie suprimaţi cât mai curând. 
Altfel, spunea el, aceştia ar reprezenta o povară pentru societate.

Haeckel a murit în 1919, însă naziştii i-au preluat ideile pline de cruzime. 
La puţină vreme după ce a preluat puterea, Hitler a oficializat politica eugenică. 
Indivizii cu retard mintal, cu handicapuri şi cu boli ereditare au fost adunaţi în 
centre speciale de sterilizare. Aceste persoane, socotite paraziţi care ameninţau 
puritatea rasei germane, împiedicând progresul social, au început apoi să fie
eliminate din ordinul secret al conducerii naţional-socialiste. Lichidarea celor 
„inutili”, o idee fixă şi obsesivă a conducătorului Germaniei naziste, se regăseşte 
în „Mein Kampf”: „Dacă puterea de a lupta pentru sănătate îi lipseşte unui 
om, dreptul lui de a trăi în această lume dispare. Lumea aparţine doar omului 
puternic, întreg şi nu subomului slab”. [20]

În acelaşi timp, regimul naţional-socialist a pus în practică o altă cerinţă a 
eugeniei: tinerii şi tinerele cu păr blond şi ochi albaştri şi fără defecte genetice, 
consideraţi specimenele tipice pentru rasa germanică, erau încurajaţi să aibă re-
laţii sexuale. În 1935 au fost înfiinţate primele „ferme speciale de reproducere”. 
Soldaţii şi ofiţerii trupelor de elita SS „vizitau” adesea aceste ferme, unde femei 
tinere, care întruneau criteriile ariene, erau găzduite. Pruncii nelegitimi născuţi 
în aceste „ferme” urmau să devină viitorii soldaţi ai Reich-ului german.

Naziştii au îmbrăţişat ideea lui Darwin conform căreia capacitatea craniană s-ar 
mări odată cu avansarea pe scara evolutivă şi au început să întreprindă măsurători 
spre a demonstra prin acestea superioritatea rasei germane. În toate colturile Ger-
maniei se făceau astfel de demonstraţii publice, spre a arăta cum craniile germane 
le depăşeau în capacitate pe cele ale altor rase. Caractere precum dinţii, ochii, 
părul erau evaluate conform criteriilor evoluţioniste. Indivizii la care măsurătorile 
dădeau rezultate contrare standardelor oficiale privind caracterele rasei germane
urmau să fie sterilizaţi sau anihilaţi conform politicii eugenice.

Toate aceste concepte antiumane erau aplicate în numele darwinismului. 
Istoricul american Michael Grodin afirmă în cartea sa „Doctorii nazişti şi codul 
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Nurenberg”: „Există o perfectă îngemănare între ideologia nazistă, puritatea 
rasială şi darwinismul social, care se dezvoltase la începutul secolului XX şi 
pe baza căruia medicii au construit noţiuni precum devianta socială sau com-
portamentală, arătând ca acestea ar fi avut o explicaţie genetică, deci ar exista 
„gene bune” şi „gene rele”. Darwinismul social bântuia întreaga lume în acea 
vreme, iar medicii nazişti arătau către SUA, de unde spuneau că învăţaseră o 
sumedenie de lucruri privind puritatea rasiala”. [10].

Cercetătorul american George Stein explica aceste lucruri în „American 
Scientist Magazine”: „Naţional-socialismul, între altele, era cu siguranţă prima 
tentativă perfect conştientă de a organiza o comunitate politică pe baza unei bio-
politici clare, perfect acordate faptelor ştiinţifice ale revoluţiei darwiniste” [11]

Alt evoluţionist celebru, Sir A. Keith, preciza despre Hitler: „Fuhrerul era 
un evoluţionist. El a căutat, în mod conştient, să modeleze practicile politicii 
germane conform teoriei evoluţiei” [12]

Un alt motiv important pentru opţiunea evoluţionistă a lui Hitler era faptul 
că el văzuse în teoria aceasta o armă perfectă împotriva religiei. Hitler avea un 
dispreţ profund pentru orice credinţă monoteista [13]. Virtuţile religioase mono-
teiste precum dragostea, mila şi smerenia reprezentau piedici serioase pentru 
atingerea modelului arian, militarist, nemilos. Din această pricină, îndată ce au 
preluat puterea, naziştii au ţintit către o reîntoarcere a societăţii germane spre 
vechile religii păgâne. Svastica, un simbol apărut în cadrul culturilor păgâne 
străvechi, a devenit simbolul transformării. Ceremoniile naziste ţinute în fiecare
colţ al Germaniei erau reconstituiri ale unor vechi ceremonii păgâne. Cum s-a mai 
menţionat, teoria evoluţiei însăşi era o moştenire de la culturile păgâne. Astfel 
apar şi mai clare multiplele legături între păgânism, darwinism şi nazism.

Dictatorul italian Bennito Mussolini, unul din aliaţii importanţi ai lui Hitler, 
s-a lăsat de asemenea inspirat de teoria evoluţiei. În tinereţea sa el a scris articole 
în care îl prezenta pe Darwin drept cel mai mare om de ştiinţă. După ce a ajuns 
la putere, Italia fascistă a ocupat Etiopia, iar Mussolini a justificat atacul făcând 
referire la teoriile lui Darwin şi la conceptul de „lupta pentru supravietuire”. 
După Mussolini, etiopienii erau inferiori pentru că aparţineau rasei negre, iar 
guvernarea lor de către o rasă superioară, precum cea a reprezentată de italieni, 
reprezenta o consecinţă firească a „evoluţiei”.

Mussolini era de asemenea convins de faptul că naţiunile ar evolua prin 
război. Pentru el, sila britanicilor în a se angaja în război nu făcea decât să 
demonstreze decadenţa evolutivă a Imperiului Britanic. 
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Deşi nazismul a pierdut al doilea război mondial, ideea darwinistă, cea care 
i-a oferit suţinere şi bază ştiinţifică, a persistat. Ideea că umanitatea ar progresa 
prin luptă şi violenţă s-a regăsit într-o altă ideologie, care la suprafaţă părea să 
fie total diferită de nazism.

Adevăratele temelii ale comunismului
Materialismul a înregistrat o victorie importantă în secolul XIX prin doi 

filosofi germani: Karl Marx şi Frederich Engels, fondatorii comunismului. Ei 
încercau să explice filosofia materialistă în termenii unei noi metode: dialec-
tica.

Pe scurt, dialectica era presupunerea că toate progresele din Univers sunt 
o consecinţă a competiţiei „conflictelor de interese” între forţe opuse. Marx şi 
Engels foloseau dialectica pentru a explica întreaga istorie a lumii ca bazată pe 
un conflict perpetuu între clase sociale, respectiv, în vremea lor, între proletariat 
şi burghezie. Marx a prezis că muncitorii vor realiza că singura lor şansă este 
să se unească pentru a declanşa o revoluţie.

Atei declaraţi, amândoi filosofii nutreau o ură profundă împotriva religiei, 
susţinând eradicarea ei ca fiind absolut necesară pentru asigurarea succesului 
comunismului. În vremea în care Marx şi Engels formulau aceste idei, a avut 
loc un eveniment important: apariţia cărţii lui Charles Darwin „Originea spe-
ciilor”. Darwin afirma că fiinţele vii evoluau şi supravieţuiau ca rezultat al unei 
„lupte pentru existenta”. Ce era aceasta, daca nu dialectică, şi încă una ce-i nega 
religiei orice rol şi nega existenţa creaţiei şi a unui Creator?

Cei doi filosofi nu puteau rata o asemenea ocazie. După ce a citit cartea lui 
Darwin, Engels îi scria lui Marx: „Darwin, pe care tocmai îl citesc, e splen-
did...” Marx i-a răspuns: „Această carte conţine fundamentul, în materie de 
istorie naturală, pentru viziunea noastră”. [14] Mai mult, Marx a dedicat opera 
sa fundamentală, „Capitalul”, lui Darwin. Engels la rândul lui s-a lăsat atât de 
mult influenţat de Darwin şi de teoria lui, încât, într-un efort de a contribui la 
aceasta, a scris un articol intitulat: „Rolul jucat de munca în tranziţia de la 
maimuţă la om” iar apoi a compilat ideile sale evoluţioniste într-o carte numită 
„Dialectica naturii”.

Viziunile lui Marx şi Engels au înflorit in special după moartea lor. Vladimir 
Ilici Lenin, liderul mişcării comuniste bolşevice din Rusia, a fost primul care a 
început să pună în practică revoluţia comunistă visată de cei doi. Haosul creat 
de primul război mondial i-a oferit ocazia mult aşteptată: în 1917, bolşevicii au 
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preluat puterea. Rusia a devenit scena unui sângeros război civil între comunişti 
şi susţinătorii ţarului. Toţi care erau socotiţi rivali de către comunişti, inclusiv 
familia Romanov, erau ucişi în mod bestial.

Ca şi mentorii săi, Marx şi Engels, Lenin era un evoluţionist fervent, pro-
punând teoria lui Darwin ca bază a filosofiei materialist-dialectice, pe care o 
apară cu atâta zel.

Al doilea nume important în revoluţia bolşevică - Troţki, punea de asemenea 
mare preţ pe darwinism. „Descoperirea lui Darwin”, spunea el, „este cel mai 
înalt triumf al dialecticii în întregul domeniu al materiei organice”. „Darwin a 
fost pentru mine ca un portar la intrarea în templul universului. Am fost îmbătat 
de gândirea sa precisă, conştientă şi în acelaşi timp puternica”. [15] 

Iosif Stalin, urmaşul lui Lenin, în 1924, la conducerea statului, a condus 
Uniunea Sovietica timp de 39 de ani. Se estimează că circa 30 de milioane 
de oameni din URSS au murit în timpul regimului stalinist prin înfometare, 
muncă forţată până la epuizare, deportări sau execuţii sumare. Potrivit spuselor 
istoricilor, Stalin simţea o plăcere deosebită în exercitarea violentă a puterii. 
În biroul său de la Kremlin, conducătorul URSS se delecta examinând listele 
cu persoanele executate. 

Pe lângă condiţia sa psihologică, faptul care l-a făcut pe Stalin un atât de 
nemilos criminal în masă a fost credinţa lui profundă în filozofia materialistă, 
la baza căreia stătea teoria lui Darwin. Stalin spunea: „...pentru a deschide 
minţile studenţilor noştri a trebuit să ne familiarizăm cu originile geologice şi 
vârsta pământului şi să fim capabili să le dovedim cu argumente; a trebuit să 
ne familiarizăm cu învăţăturile lui Darwin” [16]

Un alt indiciu privind ataşamentul necondiţionat pe care Stalin îi purta teoriei 
evoluţiei îi da împotrivirea făţişa a sistemului educaţional stalinist faţă de legile 
mendeliene* ale geneticii. Legile lui Mendel dovedeau ca greşite ipotezele lui 
Lamarck, parţial admise şi de Darwin, privind transmiterea caracterelor do-
bândite către generaţiile următoare. De la începutul sec. XX, legile lui Mendel 
au fost acceptate de comunitatea ştiinţifică, însă în Uniunea Sovietica ele erau 
repudiate. 

Cercetătorul rus Lisenko a văzut în legile lui Mendel o lovitură grea dată 
teoriei evoluţiei şi a dezvoltat o alternativă lamarkistă la acestea. Impresionat 
de aserţiunile lui Lisenko, Stalin l-a numit într-o funcţie importantă. Până la 
moartea „tătucului popoarelor”, ştiinţa geneticii a fost un subiect tabu în in-
stituţiile ştiinţifice ale Uniunii Sovietice.
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Chiar în vremea lui Stalin, un alt regim comunist a luat puterea în China. În 
1949, după un lung război civil, comuniştii câştigau puterea, sub conducerea 
lui Mao Tse Tung, stabilind un regim sângeros şi represiv. Nenumărate execuţii 
politice au avut loc în China. Aproape 30 de milioane de oameni au murit din 
pricina foametei îngrozitoare declanşată de politicile scelerate ale lui Mao. În 
timpul anilor „revoluţiei culturale”, tineri militanţi maoişti, reuniţi în „Garzile 
roşii” au aruncat ţara într-o stare de haos şi frică. Mao explica bazele filosofice
ale regimului „popular” chinez ca fundamentate pe teoria evoluţiei a lui Darwin. 
Istoricul James Reeve Pusey, profesor universitar la Harvard, confirmă influen-
ţele darwiniste asupra maoismului. Pusey afirma: „Darwin a instituţionalizat 
schimbarea violentă şi revoluţia. În mod cert aceasta a fost una din cele mai 
importante influenţe ale lui Darwin asupra Chinei” [17] Iar gândirea lui Mao 
Tse Tung se potrivea perfect. Comunismul chinez a pricinuit teroare, războaie 
de gherilă şi războaie civile în multe ţări. 

În Cambodgia, Khmerii roşii comunişti au măcelărit aproape o treime din 
populaţia ţării. Oamenii erau ucişi doar pentru că luau câteva grăunţe de la 
ferma colectivă sau pentru că spuneau o vorba care nu se potrivea cu învă-
ţaturile comuniste. Toate aceste fapte arată clar adevărata natură criminală a 
comunismului, fără a mai fi nevoie de alte comentarii.

Timp de 150 de ani, ideologia comunistă, construită pe noţiunile de luptă 
de clasă şi revoluţie, a fost împletită cu darwinismul. Astăzi, neo-marxistii şi 
neo-comuniştii rămân cei mai importanţi apologeţi ai darwinismului. [21]

Sfârşitul darwinismului
Moştenirea întunecată lăsată de darwinism omenirii s-a manifestat prin 

brutale dictaturi. Violenţa, teroare, rasism, persecuţii, război - iată consecinţa 
firească a atitudinii darwinist-materialiste faţă de om şi omenire. Această filo-
sofie sincretistă, care priveşte omul ca nimic mai mult decât o specie animală, 
care îşi pune toată nădejdea în materie şi promovează conflictul drept imuabila
lege a naturii, a dus la săvârşirea celor mai mari crime din istoria umanităţii. 
Iar motivul ultim pentru toate aceste manifestări rezidă în negarea de către om 
a propriului său Creator. O societate care îi întoarce spatele lui Dumnezeu şi 
se lasă purtata de dogme filosofice nu poate avea parte, s-a dovedit, decât de 
durere, teamă şi distrugere.

Pacea, dreptatea şi siguranţa vor putea fi obţinute în parte, numai atunci 
când darwinismul şi materialismul vor fi prezentate lumii drept ceea ce sunt:
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înşelătorii, iar omul îşi va înţelege şi recunoaşte scopul ultim al existenţei sale: 
întoarcerea către Dumnezeu.

Note:
* Gregor Mendel, călugăr augustinian ceh, descoperitorul fundamentului matematic al ştiinţei 

eredităţii. El a efectuat începând cu 1850 studii pe diferite soiuri de mazăre, urmărind distribuţia 
trasaturilor morfologice. Variaţia acestora corespundea unor legi matematice bine definite pe care
el le-a numit „legile eredităţii”. Astfel, el a demonstrat ca se pot prevedea prin calcul matematic 
calităţile moştenite de anumite generaţii de la cele precedente. Trasaturile ereditare nu dispar, nici 
chiar in cazul înmulţirilor încrucişate. Din păcate, concluziile sale, care contraziceau categoric 
pe cele ale lui Lamarck si Darwin, au fost luate in considerare abia 50 de ani mai târziu, când 
darwinismul era deja înrădăcinat in concepţia ştiinţifica internaţionala.
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Rena[terea spectaculoas=  
a cre[tinismului

Antropologul francez Rene Girard, 
considerat un intelectual foarte 
influient al culturii contempo-

rane, crede într-o renaştere profundă a 
creştinismului într-un viitor apropiat. 
Într-o carte publicată recent, intitulată 
„Adevăr sau Credinţă şubredă: Un 
dialog despre Creştinism şi Relativism” 
cunoscutul antropolog conchide că „vom 
trăi în curând într-o lume care va părea 
şi va fi de creştină aşa cum azi pare do-
minată de ştiinţă şi secularism”. De ase-
menea, acesta a spus următoarele: „Cred 
că suntem  într-o epocă a revoluţionării 
culturii noastre care va merge dincolo de 
orice aşteptări; lumea se îndreaptă spre 
o reconsiderare a valorilor care conduc 

societatea noastră, astfel că, în comparaţie cu ce va urma, Renaşterea va 
părea un nimic”. În această carte, Rene Girard ajunge la concluzia că „reli-
gia învinge filosofia şi o depăşeşte le modul clar. În ultima vreme, diferitele 
filosofii au ajuns în stadiul de cadavru. Ideologiile sunt virtual decedate, 
teoriile politice sunt considerate trecute. A fost surmontată şi ideea conform 
căreia ştiinţa poate să ia cu succes locul religiei. Există în lume o nevoie 
nouă şi crescândă pentru religie. Dup ăpărerea mea, creştinismul propune 
o soluţie diferitelor probleme, deoarece demonstrează clar faptul că limitele 
impuse de fiecare om semenului său servesc la evitarea unor conflicte grave”. 
Rene Girard mai afirmă că religia creştină este o „revelaţie a iubirii”, dar, de 
asemenea, „o revelaţie a adevărului”, pentru că „în creştinism, adevărul şi 
iubirea reprezintă unul şi acelaşi lucru”.

novopress.info
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Legende creştine

Un binepl=cut al Domnului

Cu multă vreme în urmă, în părţile Nitriei egiptene, a trăit un monah bătrân, 
originar din Moldova. Cum a ajuns într-acolo, nu se ştia. Se ştia doar că, 
de tânăr, s-a îndepărtat de lume, părăsind-o. Prefera tăcerea, singurătatea 

şi rugăciunea. Toată bogăţia lui consta dintr-o Biblie veche şi o iconiţă mică a 
Maicii Domnului cu pruncul Iisus în braţe. Mai mult nu avea nimic şi nici nu 
dorea să aibă. Când era întrebat de ce, răspundea: toată bogăţia mea este Cerul, 
pe care nimeni nu mi-l poate fura. Citind în Sfânta Scriptură că Apostolul zice: 
iar cei ce nu lucrează, să nu mănânce, pentru aceea se hrănea cu mâinile sale. 
Împletea coşuri, rogojini, făcea linguri din lemn, pe care le scotea în vânzare la 
una din pieţele localităţii. Pe lângă asta, de când venise în părţile acestea, îngrijea 
de un monah bolnav în stare de paralizie. Se străduia să-l ajute cu tot ce-i era de 
trebuinţă. Iar noaptea îndeplinea cu toată râvna tipicul rugăciunii. Se ruga până 
la lacrimi pentru cel necăjit, pentru toţi fraţii din mănăstire şi pentru egumenul 
lor, pentru tot cinul monahal şi duhovnicesc, pentru părintele duhovnic, pentru 
creştinii de pretutindeni, pentru bunăstarea drepcredincioşilor, pentru cei aflaţi 
în pelerinaj, pentru toată făptura vie creată de Dumnezeu.

În rugăciune îi trecea mai toată noaptea; abia spre dimineaţă aţipea pe un 
scăunel sub icoana Maicii Domnului.

Aşa s-au scurs ani şi ani, şi inima lui nu ştia răutatea, ci se umplea de tot mai 
multă blândeţe. În unul din aceşti ani, a adormit cu pace în Domnul monahul 
bolnav pe care-l îngrijea. Deseori cugeta: a adormit sărmanul meu prieten, acum 
pe cine voi îngriji? Pentru aceasta, se simţea mereu dator Domnului. Deşi îna-
intase în vârstă, nu bolea, era ascultător în toate părintelui duhovnic, cu frică şi 
cutremur îşi păzea ca pe o scumpă comoară credinţa moştenită.

Într-o zi, a hotărât să plece la un prieten sihastru de pe muntele Nitriei. A 
luat binecuvântare de la părintele stareţ şi, însemnându-se cu semnul crucii, 
a pornit la drum. Mergea toată ziua, iar unde îl apuca noaptea, îşi aşternea 
rogojina, gusta puţin din merinde, bea câteva înghiţituri de apă, după care îşi 
făcea rugăciunea de seară şi se culca. Aşa au trecut mai multe zile, merindele 
s-au terminat, s-a terminat şi apa, iar la munte nu ajunsese. Monahul şi-a dat 
seama că s-a rătăcit. La început, s-a înfricoşat, dar, ştiind bine că Dumnezeu e 
milostiv, avea nădejdea că nu-l va părăsi şi nu va muri în cale. Iar dacă va muri 
ca mucenic, va plăti păcatele lui.
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A mai mers câteva zile – fără merinde şi fără apă. Îi slăbise puterile, încât nu 
mai simţea nici foame, nici sete.

După rânduiala lui Dumnezeu, acestui bătrân monah i s-a luat cugetul, ca să 
nu cunoască drumul. Dumnezeu însă nu l-a părăsit. Iubitorul de oameni a binevoit 
să-i arăte cât de mult şi cât de scump pentru mântuire sunt blândeţea, bunătatea, 
iubirea aproapelui, milostenia şi, totodată, să-l răsplătească, potrivit cuvintelor: 
fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Încă multe zile a 
rătăcit monahul, ziua mergând fără osteneală, iar noaptea rugându-se mai întâi 
pentru lume, apoi pentru sine, după care aţipea pe rogojina sa. De la un timp, când 
dormea, a început să vină un înger al Domnului, care îi aducea fructe, mălai din 
mais şi un vas de lut cu apă. Apoi îl trezea strigându-i numele şi zicând: scoală, 
părinte, şi te întăreşte, că mâine ai mult de mers. El se scula, ospăta, îi mulţumea 
lui Dumnezeu şi se culca iar. Ziua îşi amintea acestea ca pe un vis. Într-o noapte, 
după ce a adormit şi a apărut din nou îngerul Domnului, aducându-i merinde şi 
apă, monahul şi-a dat seama că nu-i vis, ci realitate. Ridicând capul, a văzut în faţa 
sa un tânăr frumos în veşminte strălucitoare, care i-a zis pe nume: Petru, eu sunt 
îngerul tău păzitor, trimis de Cel Preaînalt şi Multmilostiv să-ţi port de grijă. Mâine 
vei găsi calea şi te vei întâlni cu prietenul tău, Zosima Sihastrul. O să vă bucuraţi 
şi o să daţi slavă mai Marelui Oştilor Cereşti. Şi zicând acestea, a dispărut.

A doua zi, monahul Petru s-a trezit mai devreme ca de obicei şi, după rugăciu-
nea de dimineaţă, a mulţumit lui Dumnezeu pentru toate şi a pornit la drum. După 
puţin timp, a văzut nişte urme pe nisip, care l-au şi dus la o cărare bătătorită. În 
sfârşit, a văzut în zare locul cel muntos unde locuia sihastrul Zosima. Tot grăbind 
paşii ca să ajungă cât mai degrabă la prietenul său, cugeta cum de n-a găsit mai 
înainte cărarea cea bătătorită şi bine cunoscută. Dar aşa şi n-a înţeles acest monah 
că a fost umbrit de Dumnezeu pentru a-i arăta că este unul dintre plăcuţii Lui.

Aşa s-au întâlnit cei doi prieteni curaţi cu duhul, mai trăind câţiva ani împreu-
nă şi dând slavă lui Dumnezeu pentru toate. Au trecut la cele veşnice amândoi 
în aceeaşi zi, fiind găsiţi de un monah de la mănăstire, care îngrijea de Zosima 
sihastrul, şi petrecuţi în ultimul drum de întreaga obşte a mănăstirii. De la acest 
monah întâmplarea a fost transmisă din generaţie în generaţie de călugări, astfel 
încât a ajuns să dăinuiască până în zilele noastre, întru pildă pentru doritorii de a 
trăi curat, în dragoste către Domnul.

Material îngrijid de   
Ioan BUJNIŢĂ,  licenţiat în teologie 
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Din corespondenţa „Luminătorului”

Sunte\i înscri[i în Cartea Vie\ii Ve[nice

Ori de câte ori primesc şi citesc – pe nerăsuflate – revista „Luminătorul”,
am un fericit prilej să-L laud încă o dată pe Cel de Sus, strigând: „Mare 
eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale!”. Răsfoind „Luminăto-

rul” nr. 5, 2006 şi ajungând la paginile 28, 30 şi 31 ale exemplarului, mi-au 
umplut ochii, gata să mi-i scalde în lacrimi, frumoase imagini ale bisericii „Sf. 
Ap. Petru şi Pavel”. În forma-i arhetipică, de concept miniatural, de desen, 
începusem a mi-o face ochilor privelişte alintată acum şapte ani, tot datorită 
„Luminătorului”, care şi-o făcuse emblemă sugestivă şi semn de confirmare a
ceea ce ne relatau articolele de fond ale periodicului, ca un Amin la vedere. Iar 
acum, făţiş – să vezi şi să crezi! – iat-o ctitorită de-a binelea, stâlp şi temelie 
de credinţă întrupată. Catedrală, nu alta! Privelişte sfântă ce mi-a copleşit 
mintea şi închipuirea cu un întreg val de gânduri, toate pulsând de o mistică 
bucurie şi entuziasm. Adevărat Te Deum şi strigăt de „Slăvit să fie Domnul!”.
Interesant că primul gând m-a dus, fără răgaz, la vestitul colind de Crăciun, 
ce-şi deschide relatarea cu uimirea versului: „Ce vedere minunată lângă 
Betleem se arată!”, făcându-mă să zic cu murmur sinonimic: „Ce vedere în 
plin Buiucani ni se arată: o nou-nouţă Casă a Domnului!”. Care va continua, 
ca toate adevăratele biserici, Proscomidia începută la Betleem, localizând şi 
actualizând, „iară şi iară”, ad hoc, Munţii Fericirilor, Taborului, Golgotei şi 
Înălţării, cu tâlcul lor de mare revelaţie. Ca o grădină de comori, în care să se 
suie, spre a-L vedea şi a-L auzi pe Domnul, tot buiucăneanu...

Bucuraţi-vă, oameni buni, pentru aflarea mărgăritarului cel de mult preţ!
Cu preţul a multjertfelnicei credinţe a părintelui paroh Petru Buburuz – întru 
răbdare şi nădejde, întru neobosit „Doamne ajută!” şi „Acum slobozeşte” 
– l-aţi scos în lumină...

Cei ce vor să înţeleagă ce a dorit să spună psalmistul când a zis: „Adevărul 
din pământ a răsărit, iar dreptatea din cer a privit”, să ia aminte la izbânda 
dumneavoastră, la adevărul bisericii ce-şi avântă crucea spre cer – ca într-o 
permanentă sărbătoare a sfinei ei înălţări...

Drept care, tocmai întru virtutea sfintei dreptăţi, suntem datori să-i fericim
pe cei ce au fost angajaţi cu trup şi suflet, într-un fel sau altul, în ctitorirea
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bisericii ce va sătura aşteptările. Că 
doar s-a zis şi se va zice pururea... şi 
încă psalmodic: „Fericiţi cei flămânzi
şi însetaţi de dreptate, că aceia se vor 
sătura...”. Şi tot atât de drept este ca 
pomelnicul vrednicilor ctitori să înceapă 
cu primul ei ctitor, neobositul şi neîn-
fricatul dumneavoastră paroh, părintele 
Petru Buburuz.

Nu chiar tipiconal, ci de-a dreptul 
inspirat şi profetic a strigat arhiereul ce 
l-a hirotonit odinioară – „Vrednic este!”. 
Şi nu doar din obişnuinţă au repetat şi 
confirmat, în nescăzut ecou, ecfonisul
arhieresc „Vrednic este!” şi participanţii 
la sfânta slujbă, ci sub impresia, deo-
potrivă, a inspiraţiei, a intuiţiei... Aşa 
cum peste ani, nu doar din întâmplare sau din capriciu, dumneavoastră, cei 
a căror vrednicie ctitoricească o fericim, aţi venit să faceţi front ctitoricesc 
alături de Prea Cucernicia Sa. Omul şi clericul luptător, care purcese nu doar 
la construirea propriei sale parohii, ci şi la reconstituirea întregii Mitropolii 
basarabene, ruptă din corpul firesc al Patriarhiei Române. Nu singur, des-
igur, ci ajutat ş de alţi vrednici luptători. Unii ca dumneavoastrăm ce aţi sărit 
ca la o sfântă alarmă patriotico-duhovnicească, la refacerea mult jignitei şi 
răstignitei noastre Basarabii, a Bisericii ei strămoşeşti. La spălarea obrazului 
cel scuipat de vrăjmaşi.

Să nu vă supăraţi nici dumneavoastră, cei ce aţi venit alături de vrednicia sa, 
să nu se supere nici el însuşi, cel pe care l-aţi înconjurat cu o dârză şi neclintită 
hotărâre de manoli-ziditori... Dar noi, cei ce ne facem veacul în ţara invalidă, 
aşa vedem lucrurile. Noi, care, nefiind la faţa locului, ne-am făcut-o pe biserica
dumneavoastră icoană – icoană în relief duhovnicesc, înrămată cu numele 
dumneavoastră de botez, mitrica ei. Aceasta în timp ce numele de familie, 
care ne aduc aminte de părinţii şi chiar strămoşii dumneavoastră, precum şi ale 
soţiilor dumneavoastră, încadrându-le şi pe cele ale urmaşilor dumneavoastră, 
au început să fie scrise în cronica parohiei, devenită istorie...
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Destul că cele ce înrămează icoana 
bisericii – pentru noi – vor forma marele 
pomelnic al „fericiţilor şi întotdeauna po-
meniţilor ctitori ai sfântului locaş. Şoptite 
urechii divine încă de la Proscomidie, cu 
pripeala „Pomeneşte-i, Doamne, pomeneş-
te-i şi le scrie numele în Cartea Vieţii!”. A 
Vieţii Veşnice, dragii mei!

Pe o parte dintre vrednicii şi devotaţii 
colaboratori ai Prea Cucerniciei Sale şi ai întregului cler i-am memorizat şi 
noi, chişinăuienii de la Braşov, fericindu-i pe Vasile Petrea, Vasile Gavriliţă, 
Anatol Gorbunov, familia Buzencu, Dumitru Rusu, Leonid Bocanu, Valeriu 
Foca, Pavel Tolstogan, Larisa şi Gheorghe Plămădeală, Gheorghe Ursachi, 
Victor Zatic, Tudor Bubucea, Eudochia Ciobanu, Larisa Ursu, Victor Mar-
tâniuc. Suntem încredinţaţi că pomelnicul ce se va întocmi cu prilejul marii 
târnosiri va fi mult mai bogat, mai ales că unii vor veni într-ajutor în perioada
de finisare a sfintei ctitorii...

Şi la cei care au făcut front ctitoricesc cu Prea Cucernicia Sa Petru Buburuz, 
şi la cei cu dar jertfelnic li se va adăuga în continuare amintitele cu Sfânta 
Scriptură pe tetrapod: că „Domnul a întocmit o carte de aducere aminte spre 
binele celor ce se tem de El şi caută scăpare în numele Lui”. „Fiind ca o avere 
a mea, zice Domnul prin gura proorocului Maleahi. Şi voi avea îndurare de 
ei, precum are un om (un tată) faţă de fiul ce-i slujeşte” (3, 16-17). E cartea
pe care Sfântul Apostol Ioan a văzut-o în răpirea-i din Patmos. Denumită de 
data aceasta Cartea Vieţii, întocmită în temeiul pomelnicelor noastre... (Apoc. 
20, 12). Pomelnicul faptelor noastre, subsumat marelui pomelnic al neamului 
nostru... (Apoc. 21, 24-26 cu Deuter. 32, 9).

Marea faptă de jertfelnicie e de ordin revelaţional-dogmatic, în primul 
rând. Şi o judecată revelaţional dogmatică i-a făcut pe sfinţii autori ai sfintelor
liturghii să pună pomenirea ctitorilor şi eroilor la ectenia de vii, şi nu a celor 
decedaţi. Căci doar în Cartea Vieţii Veşnice au fost înscrişi! Ca şi cum ei n-ar 
muri nicicând...

Cu dragoste şi dor,
Preot Alexandru ENACHE,

Braşov (România) 



LUMINĂTORULNr. 1 651/20071/2007

Redactor coordonator: pr. Eugeniu Nazarciuc
Procesare computerizată: Victor Motruc

Tipar: "Bons Offices" S.R.L.
Adresa redacţiei:

Chişinău, 2051, str. Vişinilor, 32, tel.: 75-37-37
E-mail: luminatorul@mail.md

SUMAR

Prot. Petru BUBURUZ. Sufletul se înnoieşte prin credinţă în Dumnezeu  . . . . . . 3

Pr. S. MOŞANU. ÎPS Mitropolit Gurie într-o parohie molipsită de sectanţi   . . . . 7

Anatol TELEMBICI. Apărarea credinţei prin acţiuni violente?  . . . . . . . . . . . . 10

Prot. Mitr. Casian COŢAGA. Taina preoţiei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Dr. Veaceslav GOREANU. Norme şi dispoziţii canonice privind propovăduirea 
dreptei credinţe în Biserica Ortodoxă  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Preot Vasile SECRIERU. Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei  
şi Biblioteca Universităţii din Cernăuţi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Iulia SCUTARU. Sergiu C. Roşca: O viaţă în slujba Bisericii şi a neamului  . . . 38

Bogdan I. STANCIU. Evoluţia şi moartea pseudo-teoriei lui Darwin  . . . . . . . . 47

Renaşterea spectaculoasă a creştinismului   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Ioan BUJNIŢĂ. Un bineplăcut al Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Preot Alexandru ENACHE. Sunteţi înscrişi în Cartea Vieţii Veşnice   . . . . . . . . 62


